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cedendo vapor de agua da atmosfera e absorvendo 

agua do materiai sobre o qual é aplicada com todas as 

substancias em soluçào que vào sendo removidas 

com a compressa depois de esta ter secado. A gra

nulometria dos dois tipos de argila devera ser de pelo 

menos 100 a 220 mesh. As argilas deverào ser pre

paradas diluindo-as com agua destilada ou desioniza

da até se conseguir urna consistencia pastosa que 

permita a sua modelaçào em espessuras de 2-3 cm. 

Para atrasar o processo de evaporaçào da agua, as 

compressas poderào ser seladas com folhas de polie

tileno. As argilas poderào também ser carregadas ·com 

resinas tensioactivas. 

Equipamentos laser: a apwelhagem selectiva 

laser (Light Amplification by Stimulated Emission of 

Radiation) de alta precisào, é capaz de remover depo

sitos carbossulfatados, de marmores e de materiais de 

cor clara. Os depositos de cor escura, depois de sujei

tos a impulsos sucessivos (spot) de um raio laser, sào 

submetidos instantaneamente a urna temperatura 

altissima e vaporizados, sem propagaçào de calor 

apreciavel e sem transmitir vibraçòes aos materiais 

subjacentes de cor clara, que reflectem o raio. O laser 

permite respeitar integralmente a patine dos materiais 

sobre os quais as crostas negras e as concreçòes se 

apresentam. Esta tecnologia implica, no entanto, cus

tos elevados, devido à especificidade da aparelhagem 

(em Portugal so ha algumas unidades) e aos tempos 

necessarios à intervençào. 

Microaeroabrasao: a microàbrasào de precisào 

com areias usa ar comprimido desidratado e micropis

tolas capazes de projectar microesferas de vidro ou de 

alumina com algumas dezenas de mfcrones de diame

tro. A vantagem do seu emprego reside na possibilida

de de aplicar urna acçào abrasiva em zon_as bem limi

tadas e precisas, mesmo em zonas de acesso particu

larmente diffcil (cimalhas, cornijas) regulando a pres

sào de exercicio (0,5-1,0 atm.). Para que seja mais efi

ciente, e devido à delicadeza da aparelhagem, exige a 

manipulaçào de operadores particularmente qualifica

dos e sobre s.uperficies nào muito grandes, sendo par

ticularmente indicada para materiais pétreos. 

Ultra-sons: usados geralmente em meio aquoso, 

requerem urna pericia notavel no seu emprego porque 

podem causar microfracturas no interior do materiai. 

Deverào ser sempre usados de maneira pontual e so 

depois de autorizaçào especial da Fiscalizaçào. 

Jacto de areia: absolutamente proibido em mate

riais porosos e degradados. P.ode ser util em superff

cies muito compactas, usando abrasivos sintéticos ou 

naturais a pressòes relativamente baixas (500-2000 

g/m2
). O jacto de areia é recomendado para a limpeza 

de partes de ferro oxidadas sempre que se deseje 

obter urna superficie bem branca (neste caso as pres

sòes sào mais elevadas e os abrasivos podem ser tam

bém metalicos). É também indicado na remoçào de 

vernizes e pinturas das partes em madeira, usando 

sempre abrasivos bem calibrados a pressòes controla

das, depois da autorizaçào e segundo indicaçòes espe

cificas da Fiscalizaçào. 

Outros sistemas de limpeza mecanica sào absoluta

mente proibidos porque podem levar à destruiçào siste

matica da superficie do materiai sujeito a tratamento e 

sa.o por isso inaceitaveis do ponto de vista conservativo. 

Nào se podem por isso empregar: o hidro-jacto de 

areia, o jacto de areia de alta pressào, discos com esco

vas em ferro, escopros ou discos e pontas abrasivas e 

agua ou vapor a alta pressào e temperatura. 

Sistemas de tipo qu1m1co: serào usados em 

superficies reduzidas e bem localizadas, corno especi

ficado nos pontos 2.11 e 2.12, para limpar as crostas, 

manchas e estratos sedimentados de particulas, ceras 

e filmes protectores de alvenarias e de paramentos. 

Baseiam-se na aplicaçào de reagentes que atacam 

os ligantes dos depositos. Sào nasua maioria sais (car

bonatos) de amonio e de sodio que se aplicam com 

suportes de papel japones ou compressas com pasta 

de papel, durante periodos de tempo que variam entre 

poucos segundos e algumas dezenas de minutos, em 

funçào do materiai a tratar e da espessura das crostas. 

Entre os produtos mais usados esta o AB57, que se 

aplica sobre materiais pétreos. 

Outras técnicas de limpeza de tipo qufmico preveem 

a aspersào das superffcies dos materiais com: 

• acidos - cloridrico, fluoridrico (podem produzir 

subprodutos, tais corno sais insoluveis capazes 

de corroer urna grande variedade de materiais 

para além do carbonato de calcio}; 

• alcalis - com PH7-8, corno o bicarbonato de 

amonio e de sodio. Nào deverào ser usados em 

calcarios e marmores porosos porque podem 

levar à formaçào de sais; 

• carbonato de amonio - dilufdo a 20% em agua, 

util para eliminar sais de cobre; 

• solventes basicos - para a eliminaçào de 61eos 

(butilamina, trietanol); 

• solventes com cloretos - para a eliminaçào 

de ceras. 

A acçào destes produtos nào se limita somente ao 

materiai danificado: produzem manchas e podem dani

ficar o materiai sào. Serào por isso cuidadosamente 

calibrados, testados e aplicados em funçào do suporte: 
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• solventes alifaticos ou decapantes - para 

remover espessuras importantes de verniz 

aplicado em madeira ou metal sem atacar 

o materiai subjacente (toluene, metano! 

e amonlaco para vernizes e betumes); 

• compressas biol6gicas - para a limpeza das 

crostas negras de materiais pétreos. Consiste 

na aplicaçào de produtos à base de ureia em 

compressas argilosas, que d~pois sào cobertas 

com folhas de polietileno e deixadas 

a agir durante varias dezenas de dias, antes 

de remover tudo e se desinfectar a superficie 

tratada. A eficacia da compressa biologica 
depende do desenvolvimento de col6nias de 

bactérias que atacam os ligantes sulfatados 

das crostas. 

Para escolher cada um dos sistemas de limpeza 

apresentados, ou mais de um sistema a empregar em 

sinergia, é necessario considerar que a acçào de remo

çào 'do materiai de deposito pode sempre atacar e 

danificar de forma irreversfvel as pr6prias superffcies a 

limpar. Frequentemente, é impossfvel remover de forma 

completa os dep6sitos superficiais dos materiais sem 

os destruir: é o que acontece quando as substàncias 

externas penetram até urna profundidade elevada, ou 

sào tao aderentes que é impossfvel remove-las com 

sistemas de lirripeza. Nestes casos, . é conveniente 

renunciar a urna intervençào mais profunda, a nào ser 

que isso prejudique a durabilidade desse materiai. 

É frequente o materiai a limpar (geralmente pedra, 

rebo"co, madeira, pinturas) estar profundamente degra

dado, de tal maneira que qualquer acçào mecànica, 

incluindo a aplicaçào de compressas, implicaria a desa

gregaçào de zonas esfoliadas, lascadas, escamadas ou 

geralmente incoerentes. É nestes casos aconselhavel 

proceder a urna operaçào de pré-consolidaçào, aplican

do sobre as superffcies a tratar, ou nas zonas mais dete

rioradas, produtos consolidantes. Urna vez consolidado 

e fixado, o materiai pode ser limpo, podendo dar-se o 

caso (quando a pré-consolidaçào é justificada pela falla 

de coesào das partes superficiais) que posteriores ope

raçòes de limpeza se tornem impossiveis de realizar. 

Frequentemente, a pré-consolidaçào é justificada nào 

tanto pela falta de coesao do materiai, mas pelo empre

go de técnicas de limpeza muito agressivas, na presen

ça de lesòes e destaques, mesmo que ligeiros. Nestes 

casos, depois da limpeza, o consolidante empregado 

previamente pode mesmo ser removido, desde que se 

trate de urna substància reversfvel. 

4.2.3 Desinfestaçao da macro 
e microflora 

Um tipo particular de limpeza é o relacionado com a 

melhoria do ambiente envolvente do materiai, da sua 

propria superficie, da vegetaçào inferior ou superior: 

musgos, lfquenes, algas e rafzes de plantas infestantes. 

Estes tratamentos podem ser efectuados com proces

sos mecànicos e/ou borrifando desinfestantes lfquidos 

(a aplicar com broxa, pincel ou borrifadores), em gel ou 

em p6, repetindo Q tratamento periodicamente. 

É necessario empregar produtos cujo efeito t6xico 

decresça rapidamente, de modo a que nao se acumu

le no terreno e que a sua eficacia seja o mais possivel 

limitada às espécies invasivas que se desejam eliminar. 

Estes tipos de tratamento serào sempre efectuados 

com o maximo cuidado e na maxima segurança para os 

operadores, sempre e depois de autorizados pelas auto

ridades competentes responsaveis pela tutela do bem, 

segundo as prescriçòes e o controlo da Fiscalizaçào. 

Nào deverào nunca ser realizados de maneira gene

ralizada, mas sim pontual e dirigida, depois de recolhi

dos todos os dados necessarios ao conhecimento pre

ciso do materiai subjacente (consistencia fisica e 

materiai, composiçào qufmica), do "tipo de infestante 

presente e do tipo de produto a usar. 

4.2.3.1 Eliminaçao das plantas superiores 

Existe um variadfssimo numero de espécies de 

plantas que crescem de preferencia em cima de pare

des e muros, assim corno na base destes, ou ainda · 

que se adaptam muito bem a viver sobre substratos de. 

alvenaria. 

Estas espécies sào capazes de produzir, através do 

seu sistema radicular, urna série de substàncias ditas 

difus6rias (constitufdas principalmente por acidos 

orgànicos e alcal6ides), capazes de consumir espe

cialmente as argamassas das alvenarias, os rebocos, 

os estuques e, dentro de certos limites, mesmo as 

pedras e os tijolos. 

A acçào das rafzes sobre as estruturas de alvena

ria nào implica, obviamente, danos s6 ·de natureza 

quimica, mas também danos de natureza mecànica 

bem mais graves, devido ao impulso perfurante do 

sistema radicular. 

Graças à sua capacidade inata, as rafzes conseguem 

penetrar nos ligantes e rebocos, nas microfissuras, nas 

lesòes do materiai, onde se desenvolvem e aumentam 

continuamente de diametro até se tornarem verdadei

ras cunhas de acçào progressiva. Para além de produ

zirem urna acçào mecànica fortemente nociva para 

qualquer tipo de alvenaria, conseguem criar canais pre

ferenciais de penetraçào das aguas mete6ricas, que 
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poderao por isso desagregar. com maior facilidade 

argamassas e rebocos, produzir novas acçòes mecani

cas através de ciclos de gelo e degelo e aumentar pro

gressivamente as areas afectadas pelos fenomenos de 

fissuraçao. 

A eliminaçao da vegetaçao infestante devera ser ini

ciada com a extirpaçao controlada, isto é, urna extirpa

çao mecànica que nao altere absolutamente os mate

riais que compòem as alvenarias . 

sa.o por isso obviamente interditos os meios que à 
primeira vista possam parecer resolutos (corno por 

exemplo o fogo), mas que poderiam alterar profunda

mente o substrato das alvenarias. 

Todas as espécies arboreas e herbaceas deverao ser 

extirpadas no periodo invernal, cortando-as pela base 

com meios adequados e com a minima propagaçao de 

vibraçòes possfilel. Em qualquer caso deverao ser con

siderados os seguintes factores: 

• a resistencia ao arrancamento produzida pelas rafzes; 

• a impossibilidade de chegar às raizes com meros 

mecànicos e às sementes que tenham penetrado 

em profundidade, sem provocar danos posteriores 

às estruturas de alvenaria a salvaguardar; 

• as modalidades operativas necessarias para che

gar a todas as partes infestadas; 

• a operaçao de controlo e de eliminaçao da vege

taçao espontànea devera garantir o pieno respeito 

pelas estruturas e paràmetros do edif icio em que 

se intervém. Sera por isso necessaria a maxima 

cautela, usando sempre produtos quimicos que 

complementem a intervençao de extirpamento 

mecànico, que nunca consegue satisfazer comple

tamente os requisitos e factores indicados ante

riormente. 

O uso de substàncias quimicas devera oferecer todas 

as garantias necessarias, permitindo com urna simples 

irrigaçao eliminar todas as espécies indesejaveis. 

Os requisitos fundamentais de um produto optimiza

do para o controlo da vegetaçao espontànea serao: 

• ausencia de qualquer acçao fisica ou qufmica, 

directa ou indirecta, sobre as estruturas de 

alvenaria a tratar; 

• o produto na sua formula comercial devera ser 

incolor, transparente, e nao deixar, depois de 

aplicado, residuos inertes estaveis. Sera.o 

portanto absolutamente proibidos os produtos 

colorados, oleosos e que possam deixar traços 

permanente do seu emprego; 

• neutralidade quimica; 

• nao devera apresentar toxicidade para o homem, 

e ainda animais domésticos e selvagens; 

• ausencia de efeitos poluentes para as aguas 

superficiais e profundas das zonas ern causa. 

O principio adivo devera ser estavel, permanecer 

precisamente entre os limites da zona de aplicaçao, 

sem transbordar, escorrer ou extravasar, de modo a 

que a acçao do produto nao seja alargada a outros 

sectores que nao devam ser tratados. 

Devera ser degradavel no tempo pela microflora do 

substrato. 

Para a execuçao das intervençòes sera consentido o 

uso dos seguintes produtos: 

• CLOROTRIAZINA 

O produto tem o nome comercial de Primato! M50. 

É um po que pode ser molhado até 50% do princi

pio activo e esta classificado no terceiro nivei de 

toxicidade. A inércia qufmica do principio adivo e a 

sua baixa solubilidade garantem a sua grande esta

bilidade. Como adua principalmente por absorçao 

radicular, sera particularmente indicado no trata

mento das espécies infestantes de folha larga 

(dicotiledoneas) e de folha estreita (graminaceas). 

• METOXITRIAZINA 

O produto comercializado com a marca Primato! 

3588 é apresentado em po molhavel a 25% do 

principio adivo. Com 2% de GS 13529, foi classi

ficado no terceiro nivei toxicologico. Pelas suas 

caracterfsti~as qufmicas, é muito estavel no terre

no, onde consegue penetrar até urna maior pro

fundidade do que o produto anterior. 

Este produto adua por absorçao radicular e foli

cular, sendo indicado para urna vasta gama de 

acçoes e mesmo para infestantes muito resisten

tes e particularmente adaptado para aplicaçòes 

em estruturas de alvenarias. 

Depois da aplicaçao destes produtos, sera necessa

rio controlar a sua eficacia apos um periodo de pelo 

menos 60 dias. 

Durante a fase operativa devera sempre ter-se 

presente o conceito fundamental de respei to pelas 

das estruturas de alvenarias e parametros a salva

guardar, assim corno espécies de plantas a salvar 

eventualmente, escolhendo a via da moderaçao e da 

prude nei a. 

4 .2.3.2 Eliminaçao de algas, 
musgos e liquenes · 

Musgos, algas e lfquenes crescem frequentemente 

nas alvenarias de ediffcios em zonas muito humidas, 

situadas à sombra, nao ensolaradas ou, ainda, alimen

tadas por agua de ascensao capilar, meteorica, disper

sa ou proveniente da condensaçao . 

Por estas razoes, nos limites possiveis, antes de 

proceder a qualquer intervençao directa, sera neces-
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sario eliminar todas as causas encontradas na envol

vente que estào na origem das patologias, para evitar 

que operaçòes de desinfestaçào percam claramente a 

sua eficacia. 

Musgos, algàs e llquenes podem exercer acçòes 

quimicas e mecànicas nocivas no substrato sobre o 

qual crescem, provocando a desagregaçào progressi

va, fenémenos de corrosào e interferindo cromatica

mente com o aspecto das superficies em causa, 

impedindo a sua correcta leitura. As acçòes de certos 

tipos de algas e bactérias podem levar a concentrar o 

ferro no interior de paramentos superficiais, onde se 

oxida e carbonata, manchando os paramentos de 

maneira profunda. Os llquenes, as formas simbiéticas 

de algas e os fungos sào particularmente nocivos: 

penetram nas .microfissuras das alvenarias com os 

seus talos, podendo exercer pressòes e introduzir 

nelas soluçòes quimicas corrosivas, corno acido car

bénico e oxalico. 

A desinfestaçào dirigida a algas cianoficeas e clorofi

ceas sera efectuada mediante sais de aménio quàterna-. 

rio (cloretos de alquildimetilbenzilaménio). 

Poderào também ser usados outros produtos, corno 

o formol e o fenol, apesar de serem menos eficazes do 

que o produto precedente. 

Para as operaçòes de desinfestaçào contra as algas, 

poderào sempre ser usados compostos de cobre, tais 

corno o sulfato de cupritetramina (NH3)4 CuS04, os 

complexos de sulfato de cobre e hidrazina CuS04-

(N2Hs)2S04, ou ainda os sais sédicos do acido dime

tiltiocarbàmico e do mercaptobenzotriazol. 

Os biocidas referidos no paragrafo precedente sào 

geralmente soluveis em agua e serào utilizados em 

operaçòes de desinfestaçào em soluçòes concentra

das a 1-3%. 

Os tratamentos poderào ser repetidos sempre que 

se considere necessario, e serào sempre seguidos de 

lavagens abundantes com agua para eliminar qualquer 

residuo de biocida. Nos casos mais obstinados e difi

ceis, poderào ser utilizadas soluçòes mais concentra

das, eventualmente em suspensào, usando lamas ou 

pastas adequadas (à base de argila e metilcelulose, por 

exemplo), que se deixam a actuar durante periodos 

suficientemente longos (1 ou 2 dias). 

Para evitar o uso de substancias venenosas para o 

homem e perigosas para os materiais constituintes das 

alvenarias, contra as algas cianoficeas e contra ciano

bactérias, podera proceder-se a urna esterilizaçào 

mediante a aplicaçào de radiaçòes ultravioleta de com

pri mento de onda a definir, obtidas com làmpadas de 

40 Watt colocadas a urna distància de cerca 10-20 cm 

dos paramentos das alvenarias e deixadas actuar inin

terruptamente por urna semana. 

Sera necessario tornar precauçòes especiais quanto 

à protecçào dos olhos dos operadores. 

Como os musgos crescem em substratos argilosos 

depositados sobre as alvenarias e formam na sua 

superficie excrescèncias e mesmo tapetes uniformes 

. bem aderentes, sera necessario preceder à desinfes

taçào propriamente dita, com a remoçào mecànica por 

meio de espatulas e outros instrumentos (pincéis de 

pèlo rigido, por exemplo), evitando raspar as superff

cies dos manufactos. A operaçào seguinte consistira 

na aplicaçào do biocida, que podera ser especifico 

para certas espécies ou de vasto raio de acçào. 

Podera ainda combater-se os musgos e os liquenes 

mediante a aplicaçào de urna soluçào aquosa de hipo

clorito de lftio a 1-2%. 
Todos os biocidas mencionados, apesar de nào 

serem à partida téxicos para o homem, serào usados 

com muita atençào e cautela, pois podem provocar irri

taçòes em pessoas sensiveis, criar alergias ou ser peri

gosos para os olhos e mucosas. 

Na sua manipulaçào, deverào por estas razòes ser 

usadas luvas e éculos de protecçào, observando as 

normas gerais de prevenç.ào de acidentes relativas ao 

uso de produtos quimicos venenosos (ver as normas 

adiante indi.cadas). 

4 .3 CONSOLIDAçAo 
DOS MATERIAIS 

4 .3.1 Generalidades 

Urna operaçào complexa ~ delicada que integra o 

projecto de conservaçào necessita de urna analise 

atenta do quadro patolégico geral, de um estudo apro

fundado das causas da degradaçào e do estado de 

consistència fisica e materiai dos manufactos. O estu

do devera compreender a natureza do suporte, do 

agente patogénico, do processo quimico que provoca 

a degradaç~o e, corno consequència, a escolha dos 

produtos e das metodologias mais adequadas à inter

vençào (recomendaçòes NORMAL). 

O Adjudicatario sera, por isso, proibido de efectuar 

qualquer tipo de operaçào ou utilizaçào de produtos, 

mesmo que prescritos, sem a execuçào prévia de ana

lises e testes aplicativos e sem autorizaçao expllcita da 

Fiscalizaçào. Todas as operaçòes de consolidaçào 

devem ser de caracter pontual, e nunca generalizado. 

Urna vez efectuadas as operaçòes de consolidaçào, é 

sempre necessario verificar a sua eficacia, através de 

testes e analises sucessivos, com controlos periédicos 

cadenciados no tempo, que devem ser sempre inseri

dos nos programas de manutençào periédica pés

intervençào. 

Para as especificaçòes dos produtos, ver ponto 

2.12. 
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CIO 
CIO A consolidaçào de um materiai consiste numa inter

vençào destinada a melhorar as suas càracterfsticas 

mecànicas, em particular a resistencia aos esforços e 

a coesào, sem alterar patologicamente as caracterfsti

cas higrotérmicas. Sào possfveis varios tipos de con

solidaçào: 

Consolidaçao quimica: a intervençao pode con

sistir num tratamento por administraçào de substàn

cias em profundidade ·em soluçòes que depois do sol

vente evaporado, se fixem ao materiai, elevando os 

paràmetros de resistencia. 

Consolidaçao cortical ou superficial: as mes

mas substàncias sào neste caso aplicadas localmente 

ou de um modo generalizado sobre a superficie do 

materiai para restabelecer a coesào entre fracçòes 

degradadas e os estratos sàos subjacentes. 

O tratamento qufmico de consolidaçào aplica-se evi

dentemente a materiais suficientemente porosos 

(pedra, argamassas, tijolos, madeira) para absorverem 

compostos ligantes compatfveis em soluçào. 

As substàncias consolidantes podem ser ligantes do 

mesmo tipo daqueles que estào contidos naturalmen

te no materiai a consolidar (por exemplo o leite de cal 

ou os silicatos). Podem também ser substàncias natu

rais ou sintéticas estranhas à composiçào originai do 

materiai mas sempre capazes de melhorar as suas 

caracterfsticas ffsicas. 

Para os materiais nao porosos ou muito pouco poro

sos (metais, elementos lapideos de alta densidade, 

vidro, betào armado), dada a impossibilidade de reali

zar urna difusa e segura penetraçào em profundidade 

de substàncias em soluçào, a consolidaçào consiste 

na recomposiçào de fracturas, na solidarizaçào das 

partes descoladas ou no restabelecimento das sec

çòes reagentes. 

Consolidaçào estrutural: a consolidaçào pode 

consistir na instalaçào de elementos rfgidos (mediante 

o calculo e execuçao' de novos elementos a colocar a 
par dos elementos degradados) queJibertam parcial ou 

totalmente o manufacto da sua funçào estatica, com

prometida pela degradaçào ou inadequada a novas 

condiçoes de serviço. 

As novas estruturas podem ser solidarizadas às exis

tentes e tornar-se ~olaborantes, ou mesmo ser inteira

mente substitufdas na sua funçào portante. A con.soli

daçào estrutural usa soluçòes que sào elaboradas 

caso a caso e dimensionadas segundo as leis da Esta

tica e da Ciencia das Construçòes. 

4.3.2 Aplicaçiio dos principais 
consolidantes 

A consolidaçào qufmica baseia-se em diversas cate

gorias de produtos, classificados segundo a composi

çào e as modalidades de emprego. 

Na escolha do produto é fundamental conhecer de 

forma aprofundada o materiai a tratar, as patologias 

encontradas, assim corno as novas prestaçòes funcio

nais que sejam exigidas sempre que se trate de ade

quar funcionalmente as estruturas existentes a novas 

cargas e a novas normas de segurança 

Como o restabelecimento da coesào e da capacida
de resistente do materiai constitui o primeiro objectivo 

da consolidaçào, pode parecer oportuno recorrer a pro

~utos que saturem o mais possfvel o volume dos poros 

do materiai a tratar. É, pelo contrario, aconselhavel usar 

substàncias que ocupem s6 parcialmente os poros, de 

modo a manter urna alta permeabilidade ao vapor. Um 

outro parametro a nào desprezar é a profundidade de 

penetraçào e de difusào da soluçào consolidante, que 

deve ser a mais elevada possfvel, para evitar a formaçào 

de um estrato s6 superficial de elevada resistencia ou 

urna difusào heterogénea do produto. 

A reversibilidade é outro· requisito que um produto 

consolidante deve possuir. Esta caracterfstica é util 

sobretudo para melhorar a penetraçào do produto, 

permitindo a administraçào posterior de solvente para 

poder remover materiai que erradamente se tenha dis

perso em zonas que nào devem ser tratadas. Na prati

ca, é quase impossfvel a extracçào de substàncias ja 

introduzidas e solidificadas no interior de um materiai 

poroso. 

Consolidantes inorganicos: tem geralmente urna 

grande afinidade com os materiais a tratar. Podem ser 

empregues substàncias que possuam a mesma estru

tura quimica do materiai a consolidar, corno o hidr6xido 

de bario, usado nas argamassas. Noutros casos, 

empregam-se os mesmos componentes do materiai: 

assim, em argamassas e pedras calcarias é usado o 

leite de cal, enquanto que em alvenarias, argamassas e 

pedras sào usados produtos à base de silicatos. 

Consolidantes organicos: sào nasua maioria polf
meros sintéticos em soluçòes viscosas, que podem apre

sentar dificuldades em penetrar nos materiais a tratar. 

Acontece, por vezes, que o solvente, evaporando-se, 

traz o consolidante de novo à superficie. Tem urna boa 

hidrorrepeléncia, mas envelhecem facilmente por efei

to do oxigénio atmosférico, da agua, dos raios ultravio

leta, da alta -temperatura e dos agentes biol6gicos. 

Este envelhecimento traduz-se no aumento da fragili

dade, alteraçòes da cor e modificaçào sensivel da pro

pria estrutura qufmica. 
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Em relaçào aos consolidantes orgànicos, os inorgà

nicos sào mais frageis e menos elasticos, conseguirido 

fechar fracturas de pouca importància, e podem apre

sentar urna baixa penetraçào, apesar de possufrem 

urna durabilidade superior. 

MÉTODOS DE APLICAçAO 

Os métodos de aplicaçào dos produtos consolidan

tes fluidos preveem o emprego de instrumentos ele

mentares (pincéis, rolos, aparelhos de vaporizaçào air
less) ou, nos casos em que é exigida urna penetraçào 

mais profunda e capilar, exigem urn estaleiro melhor e 

mais complexamente equipado. Nos casos mais sim

ples, sera necessario delimitar e proteger as zonas a 

nào intervencionar, de modo a recolher e reciclar a 

soluçào consolidante que nào seja absorvida, e proce

der a ciclos de embebiçào continua. Podem ser aplica

das baterias de nebulizadores, que projectam o produ

to sobre a superficie a tratar, ou realizar compressas de 

algodào, de pasta de celulose ou de papel japones, que 

sào mantidas constantemente impregnadas da subs

tància consolidante. 

Sempre que as partes a tratar se possam desmontar 

(estatuas, elementos decorativos, balaustradas extre

mamente degradadas) ou separar, o tratamento em 

laboratorio é aquele que garante a maxima eficacia. 

Nestes casos, os manufactos serào impregnados em 

contentores, por imersào parcial ou tota! ou por 

impregnaçào sob vacuo. 

Também nos materiais in situ é possfvel optimizar a 

impregnaçào cobrindo as partes a tratar com folhas de 

polieti leno, selando os bordos com latex de borracha e 

nastros adesivos, .de modo a poder criar vacuo entre a 

superficie da pedra e as pelfculas de protecçào, deven

do por fim ser injectado o consolidante. Alternativa

mente, podem ser realizadas, com o mesmo principio e 

com os mesmos materiais, recipientes de dimensòes 

reduzidas para impregnar profundamente zonas articu

ladas especialmente degradadas. 

Os tempos de aplicaçào variam em funçào do pro

duto, do sistema escolhido, e da porosidade do mate

riai, podendo variar entre poucas horas e varios dias. 

Os produtos consolidantes poderào, em geral, ser 

aplicados: 

• com nebulizador, utilizando aparelhagem 

adequada capaz de vaporizar o liquido colocado 

sob pressào por meio de urna bomba 

oleo-pneumatica; 

• através da aplicaçào à broxa ou com pince! 

macio, até à saturaçào maxima, de produtos 

em soluçào particularmente dilulda, aumentando 

gradualmente a concentraçào até chegar 

à concentraçào média nas ultimas demàos. 

Sera util alternar demàos de soluçào das resinas 

(se em solvente) com demàos sé 

de solvente, para reduzir ao minimo o efeito 

de molhado; 

• através da aplicaçào de mangas alimentadoras, 

a usar sé em casos particulares, na impregnaçào 

de decoraçòes, frisos e molduras finamente 

trabalhadas e gravemente descoesas. Trata-se, 

neste caso, de aplicar na zona a consolidar urna 

manga alimentadora, colocando na parte inferior 

urna calha receptora impermeabilizada (realizada, 

por exemplo, com cartào embebido em resina 

epoxldica), com o fim de recuperar o produto 

consolidante em excesso. A zona a consolidar 

podera ser coberta com urna camada de algodào 

hidr6filo e eventualmente fechada com 

polietileno. Na parte mais alta sera colocado um 

tubo finamente perfurado que tem a funçào de 

distribuidor. O produto consolidante sera 

pressionado por meio de bombagem e, no senti

do descendente, penetrara nas zonas a consoli

dar através do algodào hidréfilo. O excesso de 

resina sera recolhido no canal, recuperado e 

introduzido de novo no ciclo de impregnaçào. 

Sera necessario garantir que o algodào hidr6filo 

esteja sempre perfeitamente em 

contado com a superficie a tratar; 

• aplicaçào por percolaçào. Trata-se de urna 

simplificaçào do método precedente. 

Um distribuidor adequado sera colocado na parte 

superior da superficie a tratar. O produto, 

distribuldo ao longo de um segmento, tendera 

a descer por gravidade, impregnando por 

capilaridade a superficie a tratar. A quantidade 

de produto que saira do distribuidor devera ser 

calibrada de modo a garantir urna absorçào 

graduai e continua, evitando excessos que 

envolvam areas a nào intervencionar. 

Nestes casos, o distribuidor podera ser 

constitufdo por um tubo ou por urna pequena 

calha perfurada, munida na sua parte inferior 

de urna grelha ou escova. 

4 .4 PROTECç.AO DOS MATERIAIS 

4.4.1 Generalidades 

Estas operaçòes efectuam-se na sua maioria no inf

cio das intervençòes conservativas. A escolha e o 

modo de realizaçào destas operaçòes de protecçào, 

assim corno a definiçào dos produtos especfficos a 

usar, devera ·sempre ser acordada previamente com os 

6rgàos de tutela do bem objecto da intervençào, 

depois de autorizadas e segundo as indicaçòes da Fis-
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calizaçào. A utilizaçào de produtos espedficos sera 

sempre precedida de testes de laboratorio capazes de 

verificar a eficacia efectiva em funçào do materiai a 

preservar. A aplicaçào de produtos de protecçào deve 

ser também considerada e descrita nos programas de 

manutençào pos-intervençào. 

Para as especificaçòes sobre os produtos vide, ponto 

2.12.1. Grande parte das patologias de degradaçào dos 

materiais çle construçào depende das alteraçòes provo

cadas pelos agentes externos (infiltraçòes de agua, 

depositos superficiais de substancias nocivas). 

Oualquer intervençào de conservaçào, para ser con

siderada corno tal, nào deve ter corno objectivo sornen
te o tratamento do materiai, mas também a sua defesa 

posterior em relaçào a causas que tenham provocado 

a ocorréncia do estado patologico. 

Em certos casos é possfvel urna acçao radical de eli

minaçào total da causa patologica, quando esta é facil

mente identificavel, circunscrita, e depende de factores 

acidentais ou, pelo menos, intimamente relacionados 

com as caracterfsticas do manufacto. Pelo contra~io, 

num grande numero de situaçòes, as patologias sào 

originadas por causas nào directamente compreensf

veis e solucionaveis no ambito da intervençào, corno é 

o caso de substancias poluentes da atmosfera, de chu

vas acidas, fenomenos de tipo sismico ou de assenta

mento do terreno. 

Em geral, estas duas tipologias de causas de degra

daçào sobrepòem-se, e a intervençào, por muito preci

sa e dirigida que seja, so consegue preveni-las ou eli

mina-las parcialmente. 

4.4.2 lntervençoes indirectas 
e directas 

Para salvaguardar os materiais dos efeitos das con

diçòes patogénicas nào eliminaveis é preciso realizar 

outros nfveis de intervençào, que podem ser do tipo 

indirecto ou directo. 

INTERVENçòES INDIRECTAS. 

a. em condiçòes ambientais insustentaveis, por 

exemplo em presença de uma taxa e/evada de 
poluiçào qufmica do ar, uma intervençào de protecçào 

sobre um manufacto de pequenas dimensòes pode 

consistir na sua remoçào e substituiçào por uma copia. 

Estas operaçòes sào, no entanto, desaconselhaveis, 

porque, por um lado, se perde a originalidade 

do manufacto relativamente à sua implantaçào 

e colocaçào e, por outro, se expòem as partes 

removidas a todos os riscos (culturais e ffsicos) 

ligados à deslocaçào do contexto e à consequente 

musealizaçào. Este tipo de intervençòes deve ser 

/evado a cabo s6 em condiçòes extremas, para a 

salvaguarda fisica de objectos monumentais, 

sobretudo quando estes ja tenham perdido um efectivo 

va/or de uso, como é o caso de muitos achados 

arqueol6gicos. 

b. Modelaçào artificial das condiçòes ambientais por 

meio de intervençòes arquitect6nicas (cobertura 

protectora tota/ ou parcial do manufacto com estruturas 

opacas ou transparentes) ou por meio de novas 

instalaçòes (criaçào de condiçòes higrotérmicas 

particulares). 

INTERVENçòES DIRECTAS 

As operaçòes anteriormente descritas sào perfeita

mente validas, apesar de serem discutfveis nas formas 

e nos conteudos, mas sào aplicaveis semente a manu

factos de pequenas dimensòes ou de grande impor

tancia monumental. Pelo contrario, nào sào praticaveis 

(e nem mesmo aconselhaveis) para o patrimonio edifi

cado difuso, onde é necessario actuar com tratamen

tos protectivos directamente sobre os materiais. 

Estes tratamentos podem basear-se em substancias 

quimicas analogas às empregues na consolidaçào, 

aplicadas de forma a constitufrem urna barreira super

ficial transparente e hidrorrepelente que impeça ou 

limite consideravelmente o contado com substancias 

patogénicas externas. Por esta razào, é desaconselha

da a aplicaçào de argamassas de cal corno superficies 

de sacrificio na protecçào de rebocos e materiais lapi

deos, porque desta maneira as superficies do manu

facto passam a ser ocultadas, impossibilitando a 

observaçào de degradaçòes sucessivas e progressivas 

que poderào chegar a niveis que impliquem a renova

çào integrai das superficies a proteger. S?o por estas 

razòes rejeitadas todas as formas de intervençòes irre

versfveis ou que escondam a superficie do manufacto 

debaixo de urna camada de sacrificio que torna dificil a 

avaliaçào eventual do avanço e propagaçào da degra

daçào atras da camada protectora. 

Também os protectores quimicos tém urna durabili

dade limitada, que se pode considerar à volta de urna 

dezena de anos, mas sào preferiveis às argamassas de 

sacrificio pela su·a transparencia e por constitufrem um 
importante fi ltro contra a penetraçào da agua e contra 

as substancias por eia veiculadas. 

Nalguns casos, as proprias substàncias usadas no 

ciclo de consolidaçào podem exercer urna acçào pro

tectora, se forem capazes de diminuir a porosidade do 

materiai, tornando-o mais impecmeavel à agua. 

As principais caracteristicas basicas exigidas a um 

protector qufmico sào a reversibilidade e a inalterabili

dade, enquanto que o requisito funcional é a hidrorre

peléncia, associada à permeabilidade ao vapor de agua. 
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A duraç8.o e a inalterabilidade do produto dependem 
sobretudo da sua estabilidade qulmica e do seu com
portamento em relaçào às diferentes condiç6es higro
térmicas e à acçào dos raios ultravioleta. A alteraçào 
dos compostos, para além de influir nas suas presta
ç6es, pode levar à formaçào de substàncias secunda
rias, nocivas ou insoluveis, que anulem a reversibilida
de do produto. 

Os protectores qufmicos mais eficazes pertencem à 
mesma classe dos consolidantes orgànicos (resinas 
acrmcas, si lic6nicas, acrilsilic6nicas, muito usadas em 
rebocos e pedras), com a adiçào de produtos à base 

de fluoretos. Estes ultimos, em especial os perfluorpo
liésteres, sào substàncias muito resistentes aos 
poluentes, mas tendem a ser lavados pela agua. Por 
esta razào, estudam-se formas de aditiva-los com 
substàncias hidrorrepelentes. 

Para a protecçào de alguns materiais lapideos, 
metais e terracotas sào usados também sab6es meta
licos e ceras microcristalinas. As madeiras, por sua vez, 

sào tratadas com vernizes resinosos transparentes, 
ignifugos, que funcionam corno filtros solares. 

4.4.3 Sistemas apllcativos 

A fase aplicativa dos produtos de protecçào exige 
urna certa cautela e atençào, nào sé em relaçào aos 
materiais corno em relaçào aos operadores, que deve
rào estar munidos de equipamentos de protecçào ade
quados segundo as normas vigentes. 

Em geral, os produtos deverào ser aplicados sobre 
suportes limpos, secos, livres de humidade e a tempe
raturas nào muito elevadas (preferivelmente sobre 
paramentos nào expostos aos raios solares) de modo a 
evitar a evaporaçào repentina dos solventes utilizados. 

A aplicaçào do produto sera efectuada na superficie 
de cima para baixo, de maneira uniforme, sem saturaçào. 

Em geral os.produtos poderào ser aplicados: 
• por aiiless, por meio de aparelhagem adequada 

capaz de vaporizar o lfquido posto sob pressào 
pela bomba oleo-pneumatica; 

• através .da aplicaçao à broxa ou com pincel macio 
até à total saturaçao, usando produtos 
em soluçào bem calibrada, aumentando 

gradualmente a concentraçao até ultrapassar 
a concentraçao média nas ultimas demaos. 
Sera util alternar as demaos das resinas 
dissolvidas com demàos sé de solvente 
para reduzir ao minimo o efeito molhado. 

4 .5 TRABALHOS DE FUNDAç0ES 

4.5.1 Trabalhos preliminares 

O Adjudicatario, antes de iniciar qualquer trabalho que 
tenha a ver com as condiç6es estaticas e estruturais, 
devera primeiro verificar a consistència das estruturas de 
fundaçào e a natureza do terreno sobre o qual estas se 
apoiam. Devera de seguida proceder à abertura de 
pequenas trir:icheiras verticais adjacentes às alvenarias 
perimetrais. Salvo disposiç6es particulares determinadas 
pela Fiscalizaçào, estas trincheiras deverao ter urna lar

gura minima de 110 a 180 cm para permitir a escavaçào 
à mao e extrair facilmente o materiai recolhido. 

Se o elemento de fundaçao se apresentar em grave 
risco de ruina, segundo indicaç6es espedficas da Fis
calizaçao, sera necessario, antes de intervir com qual

quer instrumento, proceder a operaç6es de pré-conso
lidaçào, mediante injecç6es de cimento ou cal hidrauli
ca natural, segundo os casos, ou com reconstruçào 
parcial do aparelho das alvenarias e das fundaç6es. 

As escavaç6es serào realizadas até ao plano de 
apoio das fundaç6es e deverào ser oportunamente 
entivadas em funçào da natureza e composiçào do ter
reno e da profundidade atingida, seguindo as indica
ç6es da Fiscalizaçao. 

Efectuada a escavaçào, sera posslvel analisar as 
caracterlsticas construtivas do elemento e das suas fun

daç6es, o emprego dos vanos materiais e a sua nature
za, para além de permitir fazer o levantamento das 
dimens6es e do estado de conservaçào das pr6prias fun
daçòes. Poderào ser obtidas informaç6es uteis sobre a 
natureza do terreno, utilizando meios de sondagem apro
priados, corno especificado nos pontos 4.5.1.1 e 4.5.1.2, 
utilizando técnicas de trepanaçao e carotagem. A pro
fundidade das sondagens sera determinada pelo calculo 
do carregamento e pela dimensào das fundaç6es, de 
modo a poder atribuir eventuais assentamentos à resis
tència e à compressa.o da camada superficial do terreno, 
à consistència das camadas subjacentes, à compressibi
lidade do terreno, à presença de lenç6is freaticos ou 

ainda a outras causas., Os resultados fornecidos pelo 
exame das amostras poderào ser associados à execuçao 
de sondagens geoffsicas no interior dos furos ja abertos 

(carotagem sénica, mediçào directa da velocidade entre 
pares de furos, por exemplo). Em certos casos sera pos
sfvel utilizar métodos geoffsicos de superficie (sfsmicos 
por refracç8.o, s?ndagens eléctricas, radar) sem necessi
tar de escavar ou perfurar mais, para a detecç8.o de 
eventuais subestruturas, plateias, plintos, etc. 

As sondagens e as eventuais pesquisas geotécnicas 
e geofisicas deverào ser realizadas de acordo com o 
estabelecido nas normas vigentes relativas às instru

ç6es para o projecto, execuçao e controlo de confor
midade de fundaç6es. 
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As despesas com as sondagens e ·os testes a efec

tuar nos terrenos e nas construçòes existentes ficam 

ao encargo do Adjudicatario. 

4 .5.1.1 Sondagens mecanicas 
e recolha de amostras 

É sempre oportuno verificar a natureza e as caracte

risticas dos terrenos que, em muitos casos, podem ser 

responsaveis pelo estado de degradaçào das estrutu

ras de fundaçào. 

Para essas analises sao aplicadas sobretudo sonda

gens por rotaçào com amostragem continua. Os furos 

realizados permitem a recolha de amostras nào reme

xidas representativas dos diversos estratos de terreno, 

para a obtençào de urna descriçào detalhada dos 

solos. Os mesmos furos podem ser usqdos para a rea

lizaçào de sondagens geotécnicas e geofisicas e tam

bém para a instalaçào de instrumentaçào geotécnica 

destinada a controlar e monitorar o comportamento · 

das deformaçòes dos terrenos de fundaçào e as ever:i

tuais variaçòes dos niveis freaticos. 

4.5.1.2 Sondagens geotécnicas 
e geofisicas 

As sondagens de tipo geotécnico sào uteis na ava

liaçào dos paràmetros que definem o comportamento 

dos solos de fundaçào, em especial da resistencia ao 

corte, da deformabilidade e do estado de tensào. 

Os furos das sondagens sào acima de tudo uteis 

para efectuar ensaios in situ destinados a caracterizar 

o terreno no estado em que ele se encontra natural

mente, sem alteraçòes ou carregamentos. 

As sondagens a efectuar deverào ser escolhidas a 

partir da lista seguinte, em funçào da natureza dos ter

renos e da problematica geotécnica que se encontre: 

• ensaios penetrométricos estaticos: 

• ensaios penetrométricos dinàmicos; 

• ensaios de corte; 

• ensaios tensiométricos; 

• ensaios de permeabilidade. 

Em amostras nào alteradas recolhidas com as son

dagens podem ser efectuados testés de laboratorio 

que serào definidos em funçào da natureza dos terre

nos e do problema geotécnico a resolver: 

• ensaios de classificaçào; 

• ensaios de consolidaçào edométrica; 

• ensaios de permeabilidade; 

• ensaios de compactaçào;, 

• ensaios triaxiais; 

• ensaios dinàmicos. 

Nas perfuraç6es realizadas poderào ser efectuados 

levantamentos geoffsicos corno complemento dos 

estudos sobre as caracterfsticas dos terrenos. Estas 

mediçòes sào: 

• carotagem sonica com sonda especial munida de 

duas extremidades (emissor e receptor), capazes de 

efectuarem urna série continua de mediçào de veloci

dade sonica ao longo do eixo do furo. 

• mediçòes de cross-ho/e, que consistem na medi

çào da velocidade de propagaçào das ondas elasticas 

longitudinais e transversais entre dois pares de furos 

paralelos. 

4.5.2 Reforço de fundaçoes 
por refundaçao 

Os trabalhos de reforço das fundaç6es com urna 

nova fundaçào nào deverào de nenhum modo alterar a 

estabilidade do sistema de alvenarias a consolidar nem 

a dos ediffcios adjacentes. 

O Adjudicatario devera para o efeito adoptar todas 

as precauçòes e cuidados necessarios para garantir a 

segurança dos elementos existentes respeitando as 

normativas vigentes. 

Depois de terem sido realizados todos os contraven

tamentos e escoramentos das estruturas em elevaçào, 

serào identificadas as zonas de intervençào, proceden

do zona a zona, por frente de obra Devera iniciar-se 

pelas escavaçòes de ùm so lado das alvenarias ou por 

ambos os lados, para alvenarias de espessura superior 

a 150 cm; as dimens6es das escavaç6es deverào ser 

as mfnimas necessarias à execuçào dos trabalhos em 

segurança, de modo a permitir urna boa execuçào do 

reforço das fundaçòes. Estas escavaçòes serào leva

das até à cota do plano de apoio da velha fundaçào, 

reforçando as paredes dos caboucos, à medida que se 

vai descendo em profundidade. 

Quando o primeiro sector da cota de apoio da tunda

çào for atingido, sera feita a subdivisào em galerias a 

realizar debaixo das fundaçòes existentes. Estas galerias 

possuirào dimensào variavel em funçào das caracterfsti

cas das alvenarias e do terreno. Para o efeito, serào 

introduzidas escoras entre a cota inferior da alvenaria e 

o fundo da escavaçào. Por fìm, sera efeduada a primei

ra camada de regularizaçào com betào magro (pobre em 

€imento), segundo as prescriçòes do projecto. 

Reforço de fundaçoes com alvenaria de tijolo 
burro e argamassa de cimento: urna vez efectua

da a escavaçào segundo as modalidades acima des

critas, o Adjudicatario fara construir urna alvenaria em 

tijolo e argamassa de cimento, para cada urna das 

galerias, com as caracteristicas e espessuras indicadas 

no projecto, deixando entre a nova e a velha alvenaria 



um espaço equivalente a urna fiada de tijolo burro. No 

espaço entre as duas alvenarias devera ser inserida 

urna cunha de madeira dura que, depois de 3 a 4 dias, 

sera substitufda por cunhas mais espessas para com

pensar o assentamento da nova alvenaria. 

Urna vez efectuado o assentamento (ao 4° dia, em 

média), o Adjudicatario·podera extrair as cunhas e pro

cederà colocaçào da ultima fiada de tijolo burro, refe

chando e fichando com argamassa de cimento até 

completo preenchimento das juntas. 

Retorço de fundaçoes com sapatas de betao 

armado: depois de preparada a escavaçao segundo 

as modalidades ja especificadas, o Adjudicatario colo

cara a armadura em aço, segundo o previsto no pro

jecto, e sucessivamente executara um primeiro enchi

mento de modo a realizar a sapata até urna certa altu

ra, deixando um espaço vazio entre o topo desta ultima 

e a base da velha fundaçào. 

O espaço vazio devera ser enchido 2 ou 3 dias 

depois com alvenaria de tijolo burro e argamassa de 

cimento, tendo sempre o cuidado de deixar um espaço 

vazio equivalente a urna fiada de tijolos. 

Serào depois introduzidas na zona vazia cunhas de 

madeira dura numa superficie de pelo menos 60% da 

secçào de base da antiga fundaçào. Depois de 3-4 

dias, as cunhas deverào ser substitufdas por outras 

mais grossas de forma a compensar o assentamento 

da nova sapata de betào. 

Por fim, as cunhas serào extrafdas e assente a ulti

ma fiada de tijolo burro, refechando e preenchendo as 

juntas com argamassa de cimento da forma mais com

pacta possfvel. 

Reforço de fundaçoes com lintéis ou vigas de 
travamento em betao armado: o Adjudicatario 

devera realizar as escavaçòes segundo as modalida

des ja descritas de ambos os lados da alvenaria em 

causa até atingir o plano de apoio das fundaçòes. 

Limpas as trincheiras, sera efectuada urna primeira 

camada de regularizaçào com betào magro (pobre em 

ligante) e os encaixes de alguns centfmetros equiva

lentes à espessura do lintel nas alvenarias existentes. 

Sé depois serào realizadas as cofragens, ·colocadas as 

armaduras e por fim a betonagem dos lintéis aderen

tes à velha fundaçào, tendo o cuidado de deixar, nos 

nés de ligaçào transversal indicados no projecto, a 

colocaçào dos varòes prescritos salientes e virados 

para cima. 

Depois de efectuada a presa do betào, serào criadas 

aberturas nas alvenarias e colocadas as armaduras 

previstas no projecto, efectuando a sua betonagem 

com cimento de preferencia de tipo expansivo. 

Durante· a fase de endurecimento e presa as estrutu

ras deverào ser escoradas provisoriamente e travadas. 

4.5.3 Reforço de fundaçoes 
com estacas 

GENERALIDADES 

O sistema de reforço de fundaçòes com estacas 

sera usado nos casos em que o terreno onde as fun

daçòes se apoiam tenha deixado de ser capaz de 

resistir ao peso préprio e às cargas da construçào a 

conservar. Sera por isso indispensavel transferir o peso 

e cargas da construçào para camadas de terreno mais 

resistentes e profundas. Para evitar vibraçòes que 

poderiam danificar as estruturas existentes ja deterio

radas, sera proibido o uso de bate-estacas. Em alter

nativa, serào usadas estacas executadas à rotaçào 

fabricadas no estaleiro com ou sem tubo . de forma, 

microestacas ou estacas formadas por elementos pré

-fabricados cravados mediante pressa.o estatica 

Antes da colocaçào em obra das estacas, a Fiscali

zaçào devera estabelecer o numero de estacas para as 

quais se deverào realizar ensaios de carga, que ficarào 

a tota! cargo e expensas do Adjudicatano. Os ensaios 

serào fundamentais para o estudo do comportamento 

de toda a fundaçào com base nas caracterfsticas dos 

terrenos e nas exigencias gerais do projecto. 

Os ensaios de carga deverào ser efectuados, salvo 

prescriçào em contrario, interpondo um macaco (dota

do de manémetro calibrado e de extensémetro) entre 

a fundaçào e a cabeça da estaca embebida num bloco 

de betào. A carga sera transmitida à cabeça da estaca 

com incrementos sucessivos nào superiores a 5 tone

ladas, interrompendo-a regularmente com o fim de 

consentir diversas leituras nos instrumentos. 

Estacas à rotaçao: por causa da dificuldade evi

dente em realizar furos verticais debaixo da fundaçào, 

as estacas poderào ser colocadas em obras adjacen

tes e posicionadas de ambos os lados das alvenarias a 

reforçar. Poderào ainda ser posicionadas s6 em con

tado com o lado externo se a altura reduzida das divi

sòes internas da construçào nào permitir a entrada de 

maquinas de perfuraçào. 

O Adjudicatario procedera à cravaçào por rotaçào sé 

depois de ter determinado o plano de apoio do intra

dorso das travessas que ligarào a estaca. Depois sera 

colocada a armadura metalica na medida e quantidade 

previstas no projecto de execuçào. 

No caso de estacas colocadas nos dois lados da 

alvenaria, a betonagem sera realizada até atingir o plano 

de assentamento das travessas. Para estacas coloca

das sé de um lado podera chegar-se até ao intradorso 

das consolas. Por fim, serào abertos os encaixes na 

alvenaria, posicionadas as cofragens das vigas longitu

dinais, colocadas as armaduras previstas no projecto de 

execuçào e realizada a betonagem. 
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Estacas por elementos pré-fabricados: deve

rào ser colocadas em obra pelo Adjudicatario debaixo 

da base da alvenaria de fundaçào por meio de escava

çòes de poços. 

As estacas serào formadas por elementos encaixa

veis e cravadas mediante pressào estatica exercida por 

um macaco hidraulico posto à pressào entre a base da 

fundaçào e o topo do elemento a cravar. 

A escavaçào dos poços devera ter' u~a profundida

de tal que permita a inserçào do macaco e da estaca 

debaixo da fundaçao existente. O primeiro elemento da 

estaca sera munido de ponta metalica e o ultimo de um 

elemento especial para aumentar a superficie de con

tacto com a base de fundaçào. 

Antes de realizar qualquer obra de estacaria, o Adju

dicatario devera verificar a consistencia e a solidez das 

alvenarias e das fundaçòes existentes. Sempre que 

necessario, devera efectuar todas as obras de consoli

daçào ou pré-consolidaçào a acordar com a Fiscaliza

çào, de modo a assegurar o bom comportamento das 

velhas àlveharias e das novas estacarias. 

Microestacas: sào estacas de secçào reduzida, 

com um diametro variavel, entre 100 e 300 mm, que 

podem ser cravadas no terreno tanto em direcçào ver

tical corno inclinada. A sua utilizaçào reduz ao minimo o 

disturbio dos terrenos atravessados, alterando s6 mini

mamente a compactaçào das alvenarias atravessadas. 

Nestes casos, serào primeiro efectuadas as perfura

çòes com os equipamentos e maquinarias mais fiaveis, 

sempre de dimensao limitada, adaptadas ao tipo de 

terreno (trado por rotaçào ou roto percussao) com cra

vaçào simultanea do tubo forma, até atingir a cota pre

vista no projecto de execuçào. O Adjudicatario devera 

introduzir tubos de armadura em aço nervurado, com 

urna distancia interaxial de 50 cm, dotados na parte 

inferior de valvulas de nào retorno. 

Passar-se-a depois à injecçao com ar comprimido a 

baixa pressào de urna calda fina que ira preencher o 

espaço compreendido entre as paredes do furo e a 

superffcie externa do tubo, fazenda subir e sair os 

detritos da perfuraçào, a fim de formar urna camisa 

capaz de impedir o refluxo dos conglomerados. 

Em alguns sistemas, a formaçao da camisa anti

·refluxo pode ser feita injectando os conglomerados 

através das pr6prias sondas de perfuraçào. 

Depois de feita a presa, o Adjudicatario devera injec

tar a alta pressào os conglomerados cimenticios con

siderados mais fiaveis pela Fiscalizaçào (em geral c;al

das doseadas a 500-600 kg/m3), utilizando progressi

vamente todas as valvulas a partir da que se situa a 

maior profundidade. 

Em terrenos incoerentes, e segundo parecer da Fis

calizaçào, o Adjudicatario devera repetir as injecçòes 

até atingir as resistencias de projecto. 

Por fim, todo o tubo de aço deve ser cheio com arga

massa. 

A argamassa cimentfcia para as injecçòes devera ser 

a prescrita no projecto de execuçao ou a estabelecida 

pela Fiscalizaçao. 

4.5.4 Fundaçoes especiais 

Paredes moldadas: sào realizadas com painéis de 

betao simples ou armado, betonados em estaleiro, 

'encaixados uns nos outros. Sào usados na formaçào 

de muros de suporte de taludes ou fundaçào de obras 

varias, na defesa e em atravessamentos fluv.iais ou 

com funçào portante. N~stes casos, a escavaçào sera 

executada com maquinaria e com os cuidados neces

sarios para evitar o desmoronamento das paredes de 

escavaçào, corno por exemplo com o emprego de argi

las bentonfticas ou estacas-prancha A betonagem 

sera feita painel a painel com equipamento capaz de 

evitar a queda livre do betao. Eventuais anomalias que 

venham a ser descobertas com a abertura das escava

çòes deverào ser eliminadas a cargo e expensas do 

Adjudicatario segundo as prescriçòes consideradas 

mais oportunas por parte da Fiscalizaçào. 

Tirantes de ancoragem: sào constitufdos por tiran

tes horizontais ou inclinados, que ligam estruturas em 

betao ao terreno resistente de tardoz, com o fim de 

absorver os impulsos do terreno interposto incoerente. 

Para os tirantes serao empregados varòes, cabos ou 

cordòes, inseridos em furos de diametro entre 100 e 

135 mm, de comprimente até 25 metros, realizados 

com sondas por rotaçao, eventualmente revestidos. Os 

tirantes serao ancorados a pratos metalicos de redistri

buiçào de esforços aplicados a urna estrutura de betào 

armado, com um encabeçamento que tera no minimo 6 

a 8 metros de desenvolvimento e postos em tensào aos 

28 dias de idade desta estrutura. 

Sempre que a estrutura ceda quando é posta em ten

sào, o Adjudicatario devera proceder à execuçào de um 

novo encabeçamento, segundo as indicaçòes da Fisca

lizaçao e aplicadas as normas e leis vigentes. 

4.6 ARGAMASSAS 
E CONGLOMERADOS 

4 .6 .1 Generalidades 

As argamassas a usar nas obras de conservaçào 

devem ser confeccionadas de maneira analoga às 

existentes. Por este motivo, devera ser efectuada 

urna série de analises fisico-qufmicas, quantitativas e 



qualitativas das argamassas existentes, de modo a 

calibrar de maneira ideai a composiçào dos novos 
aglomerados. Estas analises constituem um encargo 

do Adjudicatario, segundo indicaç6es expressas da 

Fiscalizaçào. 

A composiçào das argamassas, o uso particular de 

cada urna delas nas varias fases de trabalho, a sua 

eventual integraçào com adjuvantes, inertes, p6 de 

pedra, tijolo pilado, produtos especiais de sintese qui

mica, etc., serào sempre prescritos pela Fiscalizaçào 

depois de autorizados pelos 6rgàos de tutela do bem 

objecto da intervençào. 

Na preparaçào das argamassas deverao ser usadas 

areias de granulometria e natureza quimica apropriada. 

Serào, em geral, preferidas as areias de tipo silicico ou 

calcario, enquanto que as areias provenientes de rochas 

friaveis ou gresosas serào excluidas. As areias nào deve

rào conter nenhuma percentagem, por muito pequena 

que seja, de cloretos, sulfatos, matérias argilosas, te~ro

sas, limosas e pulverulentas. Os componentes de todos 

estes tipos de argamassa deverào ser misturados a seco. 

A amassadura das argamassas devera ser feita 

manualmente ou com meios mecanicos adequados, de 

forma a obter massas homogéneas e de cor uniforme. 

Os varios componentes, com exclusào dos fornecidos 

em sacos de peso determinado, deverào para cada 

amassadura ser medidos em peso e volume. A cal apa

gada em pasta devera ser cuidadosamente remexida e 

misturada de maneira a que a sua mediçào seja simples 

e exacta. 

Todas as argamassas deverào ser preparadas na 

quantidade necessaria para o seu emprego imediato 

e preferivelmente na proximidade do sitio em que 

serào aplicadas. Os residuos da amassadura deverào 

ser imediatamente retirados e nào utilizados, excepto 

os que forem obtidos a partir de cal aérea, que pode

rào ser reutilizados ainda no proprio dia da sua amas

sadura. 

Todas as prescriç6es relativas às argamassas farào 

referència às indicaç6es fornecidas na segunda parte 

do ponto 2.3 do presente Documento, à Norma Euro

peia EN998 - Especificaç6es de argamassas para 

alvenarias e à Norma Europeia EN 1015 - Métodos 

para teste e ensaio de argamassas em alvenarias. 

Os tipos e classes de argamassa sao definidos na 

' 
COMPOSlçAO 

Classe Tipo Cimento Cal 

relaçào da composiçào em volume, segundo a seguin

te tabela (baseada no Dee. Lei italiano de 9/1/1987): 

À argamassa cimenticia pode juntar-se urna peque

na quantidade de cal aérea corno plasUficante. 

Argamassas com proporç6es diversas na sua com

posiçào, mesmo que sejam confeccionadas com adju

vantes, previamente experimentadas e testadas, 

podem ser consideradas equivalentes sempre que a 

sua resistència média à compressào seja igual ou 

superior aos seguintes valores: 

12 N/mm2 (120 Kgf/cm2) 

para serem equivalentes à argamassa M 1 

18 N/mm2 (80 Kgf/cm2) 

para serem equivalentes à argamassa M2 

15 N/mm2 (50 Kgf/cm2) 

para serem equivalentes à argamassa M3 

12,5 N/mm2 (25 Kgf/cm2) 

para serem equivalentes à argamassa M4 

4 .6.2 Argamassas e conglomerados 

Os quantitativos dos diversos materiais ~ empregar 

na composiçào das argamassas e dos conglomerados, 

segundo as indicaçoes especiais que podem ser impos

tas pela Fìscalizaçào ou estabelecidas na Lista de Pre

ços, deverào corresponder às seguintes proporç6es: 

a. ARGAMASSA COMUM 

Cal aérea apagada em pasta 

Arei a 

b. ARGAMASSA COMUM PARA 

m3 0,25- 0,40 

m3 0,85-1,00 

REBOCO RUSTICO (CRESPIDO E EMBOçO) 

Cal aérea apagada em pasta m3 0,20- 0,40 

Areia m3 0,90-1,00 

C. ARGAMASSA COMUM PARA REBOCO 

CIVIL (ESBOçO E GUARNECIMENTO) 

Cal aérea apagada em pasta 

Areia crivada 

m3 0,35-0,45 

m3 0,80 

d. ARGAMASSA GORDA DE POZOLANA 

Cal aérea em pasta m3 0,22 

Pozolana grosseira m3 1,10 

Cal Arei a Pozolana 
Portland Hldraulica Aérea 

M4 Hldraulica 3 
M4 Pozolllnica 3 
M4 Bqstarda 2 9 
M3 Bastarda 1 5 
M2 Clmenticia 0,5 4 
M1 Clmenticia 3 
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e. ARGAMASSA INTERMÉDIA 

DE POZOLANA 

Cal aérea apagada em pasta 

Pozolana peneirada 

f. ARGAMASSA FINA DE POZOLANA 

Cal aérea apagada em pasta 

Pozolana passada por peneiro fino 

g. ARGAMASSA HIDRAULICA 

.Cal hidraulica 

Areia 

h. ARGAMASSA BASTARDA 

m3 0,25 

m3 1,10 

m3 0,28 
m3 ·1,05 

kg (1) 

m3 0,90 

Argamassas definidas em a), e), g) m3 1,00 

Aglomerante cimentfcio de presa lenta kg 150 

i. ARGAMASSA CIMENTiCIA FORTE 

Cimento hidraulico normai 

Areia 

kg (2) 

m3 1,00 

j. ARGAMASSA CIMENTiCIA FRACA 

Aglomerado cimentfcio de presa lenta kg (3) 

Areia m3 1,00 

k. ARGAMASSA CIMENTiCIA 

PARA REBOCOS 

Aglomerante cimentfcio a presa lenta kg 600 

Areia m3 1,00 

/. ARGAMASSA FINA PARA REBOCOS 

Argamassas descritas em c), f), g) 

passadas por peneiro fino 

m. ARGAMASSA PARA ESTUQUES 

Cal aérea apagada em pasta m3 0,45 

P6 de pedra m3 0,90 

n. BETAO HIDRAULICO DE POZOLANA 

Cal aérea em p6 m3 0,15 

Pozolana m3 0,40 

Gravilha e brita m3 0,80 

o. BETAO COM ARGAMASSA 

HIDRAULICA 

Cal hidraulica kg (4) 

Areia m3 0,40 

Gravilha e brita m3 0,80 

p. CONGLOMERADO CIMENTiCIO 

PARA MUROS, PAREDES, FUNDAçè>ES, 

REFORç O DE FUNDAçè>ES, ETC. 

Cimento kg (5) 

Areia m3 0,40 

Gravilha e brita m3 0,80 

q. CONGLOMERADO CIMENTiCIO 

PARA ESTRUTURAS FINAS 

Cimento kg (6) 

Areia m3 0,40 

Gravilha e brita m3 0,80 

(1) De 300 a 500, segundo o emprego que se devera dar 

à argamassa; 

(2) De 300 a 600, segundo o emprego; 

(3) De 250 a 400, segundo o emprego que se devera dar 

à argamassa, entendendo por argamassa cimenticia magra 

a que for doseada com 250 kg de cimento e por argamassa 

cimenticia normai a dqseada·com 400 kg de cimento; 

(4) De 150 a 300 segundo o emprego a dar ao betào; 

(5) De 150 a 250 segundo o emprego; 

(6) De 300 a 350. 

Sempre que a Fiscalizaçào decida variar a composi

çào destas proporç6es, 0 Adjudicatario sera obrigado a 

adoptar as novas prescriç6es e sera compensado 

pelas variaç6es de preço que estas variaç6es impli

quem. Os materiais, as argamassas e os conglomera
dos, à excepçào dos fornecidos ja em sacos de peso 

determinado, deverào para cada amassadura ser medi

dos com caixas normalizadas com a capacidade pres

crita pela Fiscalizaçào, que o Adjudicatario sera obriga

do a fornecer e manter a seu cargo constantemente 

sobre todos os terreiros onde for feita a manif?ulaçào 

dos ditos materiais. A cal aérea apagada em pasta nào 

devera ser misturada em fatias, corno quando vem 

extrafda com a colher do recipiente em que se encon

tra, mas sim ser remexida e misturada de novo até se 

obter urna pasta homogénea, consistente e bem unida. 

A amassadura dos materiais devera ser feita manual

mente, em areas convenientemente pavimentadas, ou 

com meios mecànicos, em moinhos e bètoneiras. 

Os materiais componentes das argamassas cimentf

cias serào primeiro misturados a seco,·até se obter um 

produto de cor uniforme, o qual sera depois amassado 

· sucessivamen~e com adiçào do menor volume de agua 

possfvel, mas suficiente, remexendo continuamente. 

Na composiçào de bet6es com argamassas de cal 

aérea ou hidraulica, formar-se-a primeiro a argamassa 

com as proporç6es prescritas,· empregando a menor 

quantidade de agua possfvel. Depois distribuir-se-a a 

argamassa sobre a gravilha e a brita e amassar-se-a 

tudo, até que cada elemento fique uniformemente dis

tribufdo na massa e envolvido de argamassa em toda a 

sua superficie. 

Para os conglomerados cimentfcios simples ou 

armados, as amassaduras devem obedecer às prescri

ç6es contidas no Regulamento de Betào e Ligantes 

Hidraulicos (RBLH) e no Regulamento de Estruturas 

de Betao Armado e Pré·Esforçado (REBAPE). As 
amassaduras de argamassas e bet6es deverào ser 

efectuadas s6 n~ quantidade necessaria; para empre

go imediato, ou seja, preparadas à medida, e sempre 

que possfvel em zonas pr6ximas do estaleiro. Os resf

duos da amassadura que, por qualquer razào, nào 

sejam imediatamente empregados, devem ser retira

dos do estaleiro e lançados à descarga, excepto os que 

forem obtidos a partir de cal aérea, que poderào ser 

reutilizados ainda no proprio dia da sua amassadura. 
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4.6.3 Argamassas aditivadas 

As argamassas aditivadas sào aquelas às quais sào 
adicionados, em pequenas quantidades, agentes qufmi
cos que tém a propriedade de melhorarem as caracte
rfsticas mecanicas, melhorarem a laboraçào e reduzirem 

a agua de amassadura O emprego de adjuvantes nas 
massas devera ser sempre autorizado pela Fiscalizaçào, 
pelo facto de serem efectivamente necessarios para a 
aplicaçào em obra das argamassas, para a sua cura ou 
porque podem melhorar a sua durabilidade. Os adjuvan
tes dévem obedecer às normas NP EN480, NP EN934 
e sucessivas, e sera.o dos seguintes tipos: ventilantes, 
retardantes, aceleradores, fluidificantes-ventilantes, flui
dificantes-retardantes, fluidificantes-aceleradores, anti
gelo ou superfluidificantes. Para responder a exigencias 

especi.ais de impermeabilidade do betào, ou para o 
assentamento de alvenarias ou betonagens em ambien

tes particular~ente agressivos, podera ser ordenado 
pela Fiscalizaçào o emprego de adjuvantes reoplasticos. 

Aceleradores: podem dividir-se em aceleradores de 
presa e aceleradores de endurecimento. Os acelerado
res de presa consistem normalmente em soluç6es de 
soda e potassa Todos os aceleradores de endurecimen
to contem cloretos, em especial cloreto de calcio. Os 
adjuvantes à base de cloretos nao devem superar 4-5% 
do peso do cimento $empre que forem usados em betào 
nao armado. Para o beta.o armado esta percentagem 
nao deve ser superior a 1 %. Em betòes produzidos com 
cimento aluminoso nao é admitida a adiçao de cloretos. 

Retardantes: distinguem-se os retardantes de 
presa e os retardantes de endurecimento. Sào por 
norma gesso, gluconato de calcio, polimetafosfatos de 
s6dio e b6rax. 

Fluidificantes: melhoram a plasticidade da arga
massa e do betào, tornando-es mais faceis de amas
sar. Tratam-se de tensoativos capazes de reduzir a 
força de atracçào entre as partfculas das misturas, 
diminuindo o atrito na fase de amassadura. Os adju
vantes fluidificantes sao à base de resina de madeira 
ou de ligninsulfonatos de calcio, subprodutos da celu

lose. Para além de facilitarem a amassadura, sao capa
zes de aumentar a resistencia mecanica. Sào quase 
sempre comercip.lizados sob a forma de soluçòes. 
Devem ser adicionados à mistura ligante-inerte-agua 
nas doses indicadas pelos fabricantes: em geral 2 a 3 
por mii em relaçào à quantidade de cimento. 

Plastificantes: substàncias s61idas sob a forma de 
p6s muito finos, à semelhança do cimento. Como 
exemplo de plastificantes podem referir-se o acetato 
de polivinil, a farinha f6ssil e a bentonite. ·sa.o capazes 

de melhorar a viscosidade e a homogeneizaçào das 
argamassas e dos betòes, aur:nentando a coesào entre 
os varios componentes. Em geral, os betòes confec
cionados com adjuvantes plastificantes requerem, para 
terem urna plasticidade semelhante aos que nào os 
contem, urna proporçào mais elevada adjuvante/con-' 
glomerado (A/C) de forma a favorecer urna diminuiçào 
das resisténcia·s. Para eliminar ou reduzir esse incon
veniente, os adjuvantes que se encontram comerciali

zados sào formulados com quantidades oportunamen
te estudadas de combinaçòes de fluidificantes, ventila
dores e aceleradores. 

Ventiladores: capazes de aumentar a resistencia dos 
betòes aos ciclos alternados de gelo e degelo e ao ata
que qufmico de agentes exteriores. Sào soluçòes alcali7 
nas de substàncias tensioactivas (adicionadas em quan
tidades precisas que variam entre 40 e 60 ml por 100 kg 
de cimento) capazes de influir.positivamente também na 
sua plasticidade. As oclusòes de ar nào devem nunca 
superar 4 a 60/o do volume do betào para manter a sua 
resistencia mecànica dentro de limites aceitaveis. 

Agentes anti-retracçao e redutores de agua: 

sào argamassas capazes de reduzir a quantidade de 
agua normalmente necessaria para a criaçào de urna 
massa facilmente amassavel. A sua menor desidrata
çào e consequente retracçào permitem evitar a aber
tura de rugas, leves fissuras superficiais que geral
mente favorecem a absorçào dos agentes atmosféri
cos e poluentes. 

Os redutores de agua, geralmente latices em disper

sa.o aquosa, compostos de partfculas finfssimas de 
copolimeros de estirol-butadieno, sào altamente esta
veis aos alcalis e sào modificados mediante a acçào de 
substancias estabilizadoras especiais (substancias ten

sioativas e reguladores de presa). O tipo e a quantida
de dos redutores serào estabelecidos pela Fiscalizaçào. 

A quantidade de adjuvante a adicionar às massas 
sera calculada considerando: 

• a quantidade de agua contida no proprio latice; 
• a humidade dos inertes (é boa norma, na 

verdade, separar os ir:iertes com base na 
granulometria e lava-los para eliminar sais 

ou outras substancias poluentes); 
• a percentagem de corpo solido (polimetro). 

A quantidade 6ptima, que variara com o tipo de 
aplicaçào, podera oscilar, em geral, entre 6 e 12 
litros de latice por cada saco de 50 kg de cimento. 

Para a confecçào de misturas cimento/latice ou 
cimento/inertes/latice devera ser realizada urna amas
sadura prolongada recorrendo, preferivelmente, a 
meios mecanicos corno betoneiras e mi~turadoras heli
coidais com trépano. 
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Para a preparaçao das argamassas sera necessario 

misturar .urna quantidade de cimento/areia oportuna

mente calculada e, progressivamente, adicionar-lhe o 

latice misturado com a agua necessaria. . 

Em funçao do tiP.O de argamassa a preparar, a mistu

ra latice/agua possuira urna proporçao variavel entre 1 :1 

e 1 :4. Quando estiver pronta, a argamassa sera imedia

tamente utilizada e sera proibido adicionar-lhe agua ou 

misturas de agua/latice com o fim de a reutilizar. 

· O Adjudicatario sera obrigado a realizar a mistura em 

agua das quantidades necessarias de adjuvante num 

recipiente que sera colocado à disposiçao da Fiscaliza

çà.o para eventuais controlos e amostragens do produto. 

A superficie sobre a qual a argamassa sera aplicada 

devera apresentar-se solida, livre de poeiras e resfduos 

gordurosos. 

Sempre que exigido pela Fiscalizaçao, devera ser 

usada corno primeira camada (imprimadura) urna unica 

e geral mistura de agua, latice e cimento muito fluida. 

Como endurecem lentamente, as argamassas modifi

cadas com latices redutores de agua deverao ser prote

. gidas de urna desidrataçao rapida com urna cura ht.lmida 

Argamassas expansivas: argamassas aditivadas 

com produtos capazes de provocar um aumento de 

volume das massas para evitar fenomenos de desa

gregaçao. A utilizaçao destes produtos sera sempre 

feita segundo indicaçoes da Fiscalizaçao e eventual

mente autorizada pelos orgaos competentes da tutela 

do manufacto objecto de intervençao. 

A expansao devera ser muito moderada e ser s.em

pre possfvel inte(rompe-la de maneira calibrada através 

de urna dosagem precisa dos ingredientes. A expan

sao devera ser calculada tendo em conta a retracçào a 

que a massa endurecida ficara sujeita. 

Podera recorrer-se a agentes expansivos pré-con

feccionados, usando materiais e produtos de qualidade 

com caracterfsticas declacadas, acompanhados de 

fichas técnicas contendo as especificaçoes do prod~

to, as percentagens de mistura, as modalidades de 

confecçao e aplicaçao, assim corno as modalidades de 

conservaçao. Poderào sempre ser efectuados testes 

prévios e amostragens de controlo. 

Apesar de os agentes expansivos serem compatfveis 

com um grande numero de adjuvantes, é todavia sem

pre oportuno misturar os adjuvantes de um so fabri

cante, recorrendo se possfvel à sua consultoria técnica. 

Argamassas armadas com fibras sintéticas ou 
metalicas: podem ser usadas so se requeridas no pro

jecto ou pela Fiscalizaçao e sempre depois de autoriza

das pelos 6rgàos de tutela do bem objecto de intE'.rven

çào. Sào usadas quando for exigido o uso de materiais 

que tenham a funçào de modificar e plasmar as carac

terfsticas das massas mediante a criaçào de urna malha 

tridimensional no interior das argamassas endurecidas. 

Podèrao ser usadas fibras metalicas de poliacriloni

te, nylon ou de polipropileno singularizado e f ibrilado. 

Estas fibras abrem-se e distribuem-se uniformemente 

durante a amassadura. De entre as fibras menciona

das, as fibras metalicas sao as mais fiaveis a exercer 

funçoes de caracter mecànico e as menos adaptadas 

a reduzir a retracçao plastica . 

As fibras deverao ser constitufdas por materiais 

especialmente resistentes com diàmetros entre 15 e 

20 mfcrones, resistencias à tracçào entre 400 e 600 

MPa, um alongamento à rotura de 10 a 15% e um 

modulo de elasticidade entre 10.000 e 15.000 MPa. 

As fibras formarao no interior das argamassas um 

esqueleto distribufdo de forma homogénea, capaz de 

distribuir e reduzir as tensoes devidas à retracçao. 

Estas argamassas poderào em geral ser confecciona

das com cimento pozolànico 325, com dosagem de 

500 kg/m3
, inertes monogranulares (20 mm de dia

metro maximo) e adjuvantes superfluidificantes. As 

fibras poderao ser utilizadas com diferentes dosagens, 

que podem ser .calibradas através de pequenos 

ensaios. (entre 0,5 e 2 kglm3). 

As fibras usadas deverao sempre garantir urna inér

cia qufmica optima de modo a poderem ser aplicadas 

em ambientes acidos e alcalinos, serem faceis de utili

zar e nào serem toxicas. 

4 .6 .4 Argamassas 
pré·confeccionadas 

Argamassas capazes de apresentar maiores garantias 

do que as doseadas manualmenté, especialmente se 

nao se dispuser dÒs operadores e dos instrumentos 

adequados. Por vezes é diffcil dosear correctamente as 

misturas de cimento e adjuvantes, de inertes e cimentos 

ou de inertes especiais, catalisadores e adjuvantes. 

Poder-se-a nestes casos recorrer a argamassas 

com dosagem controlada, confeccionadas sob contro

lo automatico e electronico, de modo a que, na amas

sadura, as areias sejam seleccionadas em relaçào à 
curva granulométrica optima, e os cimentos de alta 

resistencia e adjuvantes qufmicos sejam rigorosamen

te doseados. 

Os fabricantes das argamassas pré-confeccionadas 

deverào fornecer, em devido tempo, e de forma clara 

para cada confecçào, a classe a que cada argamassa 

pertence, segundo a seguinte tabela estabelecida pela 

Norma Europeia EN998, onde a resistencia à com

pressào é designada por um "M" seguida da classe de 

resistencia à compressào em N/mm2 que a argamas

sa consegue superar: 



Classe 

Resisténc:ia à 
compressiio 
N/mm' 

M 1 M 2,5 M 5 M 10 M 15 M 20 

5 10 15 20 

Estas argamassas sào capazes de garantir urna 

expansào controlada. Expansoes excessivas por causa 

de erros de composiçào e formaçào das argamassas 

poderiam causar problemas sérios em alvenarias e 

estruturas degradadas. 

Mesmo utilizando este tipo de argamassas, o Adjudi

catario sera sempre obrigado, no curso das operaçòes 

de preparaçào das mesmas, e sob orientaçào da Fis

. calizaçào, a recolher amostras representativas para 

efectuar as analises e os testes prescritos, que pode

rào ser repetidos durante a fase de execuçào dos tra

balhos e no momento do controle de conformidadé, 

aceitaçào e recepçào. 

As argamassas pré-confeccionadas poderào ser usa

das em enchimentos profundos, colagens, ancoragens, 

colocaçào de novos elementos em lacunas, impermea

bilizaçòes, enchimentos em fundaçòes e, em g~ral, em 

todos os trabalhos previstos no projecto de execuçào, 

prescritos no centrato e exigidos pela Fiscalizaçào. 

Em cada fase, o Adjudicatario devera respeitar inte

gralmente as instruçòes de uso prescritas pelos fabri

cantes que, normalmente, preveem procedimentos par

ticulares de preparaçào e manipulaçào de forma a que 

a quantidade de agua limitada necessaria seja homo

geneamente distribufda na amassadura Devera ser 

usada a maquinaria mais fiavel para _garantir urna 

homogeneidade 6ptima das massas (misturadoras 

helicoidais, moinhos, betoneiras, etc.) e recipientes 

espedficos com dimensòes bem definidas. 

Deverào também observar-se todas as especifica

çòes de aplicaçào e de uso fornecidas pelos fabrican

tes sempre que se opere em ambientes com tempera

turas e climas fora do normai. 

o uso de argamas~as pré-confeccionadas sera per

mitido sempre que o fornecimento seja acompanhado 

de fichas técnicas espedficas para cada produto que 

indiquem as técnicas de.preparaçào e aplicaçào, assim 

corno de urna declaraçào de responsabilidade do for

necedor que indique o grupo em que a argamassa é 

classificada, o tipo e a qualidade do ligante usado e a 

presença de eventuais adjuvantes. Sempre que a arga

massa nào possa ser classificada segundo as catego

rias ja indicadas anteriormente, o fornecedor devera 

certificar, com homologaçào lega!, as caracterfsticas de 

resistencia dessa mesma argamassa. 

4 .6.5 Conglomerados de resina 
sintética 

Serào usados segundo as modalidades previstas no 

projecto, segundo indicaçòes especfficas da Fiscaliza

çào e sob o controlo dos 6rgàos de tutela do bem 

objecto de intervençào. 

Tratando-se de materiais particulares, comercializa

dos por varias firmas, deverào apresentar caracterfsti

cas de base que garantam elevadas resistencias 

mecànicas e qufmicas, 6ptimas propriedades de ade

rencia, rapida aquisiçào das propriedades mecànicas, 

facil manipulaçào a baixas e altas ternperaturas e urn 

tempo suficiente de presa. 

Deverào ser misturadas com inertes adequados, 

com resinas sintéticas e eventuais endurecedores. 

A sua fluidez podera ser variada ·durante a fase de· 

execuçào, em funçào do tipo de operaçào a efectuar e 

do tipo de materiai a tratar. 

Para a preparaçào e aplicaçào destes conglomera

dos deverào ser seguiaas escrupulosamente as fichas 

técnicas dos produtos;·que deverào também indicar as 

condiçòes relativas à sua armazenagem, ao tipo de 

materiai, aos meios a utilizar na mistura e amassadura 

e às temperaturas 6ptimas de utilizaçào e de aplicaçào. 

Sera sempre oportuno usar maquinaria fiavel e exclu

sivamente dedicada a este tipo de produtos (betonei

ras, misturadoras e outros equipamentos em geral). 

Para os conglomerados formados por dois componen

tes sera necessario calcular com precisào a quantida

de de resina e de endurecedor,· seguindo com a maxi

ma atençào as especificaçòes do fabricante. É sempre 

absolutamente proibido regular o tempo de endureci

mento, aumentando ou diminuindo a quantidade de 

endurecedor. 

As operaçòes de manipulaçào deverào ser sempre . 

realizadas com as melhores condiçòes atmosféricas, 

aplicando o conglomerado de preferencia a tempera

turas entre 12° e 21 o e e humidade relativa entre 40 

e 60%, evitando a exposiçào solar. Os materiais e 

superffcies sobre os quais serào aplicadas as resinas 

deverào estar bem secos e bem pre'parados, ap6s 

limpeza cuidada. 

A aplicaçào das misturas deve ser sempre efectua

da no pieno respeito pelas normas sanitarias e prolec

çào dos operadores. 
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4 .6.6 Materiais especificos 

• inserir materiais especiais, produtos especificos 

e as relativas normas aplicativas 

4.7 ALVENARIAS E ESTRUTURAS 
VERTICAIS - TRABALHOS 
DE CONSTRUçAO 

4.7.1 Alvenarias em geral 

A construçào das alvenarias, formadas de elemen

tos naturais ou artificiais, devera ser efectuada segun

do os regulamentos e normas vigentes, em particular 

o Euroc6digo 6 (Norma Europeia EN 1996-1-1 - Cal

culo e dimensionamento de estruturas em alvenaria; o 

Euroc6digo 8 (Norma Europeia 1998) - Disposiç6es 

para o projecto de estruturas sismo-resistentes; a 

. Norma Europeia EN771 - Especificaç6es para ele-

mentos de alvenarias; a Norma Europeia EN772 -

Métodos para testes e ensaios em unidades de·alve

narias; e a Nòrma Europeia EN 1052 - Métodos de 

ensaio em alvenarias . 

. Na execuçào das alvenarias sera dada especial 

atençào aos cunhais, angulos, encontros, ab6badas, 

impostas, chaves, platibandas, arcos. Deverào ainda 

ser deixados todos os roços, furos e aberturas para: 

• receberem as chaves e pedras de· fecho das 

ab6badas, as ancoragens e vigas metalicas, as 

entregas das vigas de madeira e ferro, as pedras 

talhadas e tudo o que nào seja colocado em obra 

durante a construçào das ditas alvenarias; 

• a passagem dos tubos de drenagem pllNial, 

de agua potavel, tubos de aquecimento e 

chaminés, vasos, urinéis, bacias, lavat6rios, pias, etc. 

• as instalaçòes eléctricas de campainhas, 

telefones e iluminaçào; 

• a imposta das ab6badas e dos arcos; 

• os rodapés, lintéis de portas e janelas, peitoris, 

pedras de soleira, grades, corrimàos, lacrimais, etc. 

Todas estas aberturas deverào ser praticadas, no 

menar numero e até à profundidade maxima possfvel, 

durante a construçào, de modo a nào .se ter depois de 

romper e escavar as construç6es quando elas ja tive

rem sido executadas. 

A construçào das alvenarias deve ser iniciada ~ pros

seguir de forma uniforme, garantindo a ligaçào perfei

ta das novas alvenarias com as ja existentes e entre as 

varias partes da propria alvenaria em construçào, evi

tando, durante o curso dos trabalhos, a formaçào de 

estruturas excessivamente salientes em relaçào ao 

resto das construç6es. 

As alvenarias serào executadas por fiadas rectilf

neas, com os planos de assentamento perpendiculares 

às superffcies aparentes ou de forma diferente corno 

venha a ser prescrito pela Fiscalizaçào. 

Para prever o encaixe de outras alvenarias que 

venham posteriormente a ser execut.adas, devem ser 
deixados denteados de espera nas alvenarias em 

construçào . 

Os trabalhos de alvenaria, seja qual for o sistema 

construtivo adoptado, deverào ser interrompidos 

durante os perfodos de gelo, sempre que as tempera

turas se mantenham por muitas horas abaixo de zero 

graus centfgrados . 

. Quando houver gelo durante a noite, as obras de 

alvenarias ordinarias podem ser levadas a cabo duran

te as horas menos frias do dia, desde que quando se 

interrompam os trabalhos sejam tomadas precauç6es 

para proteger as alvenarias do gelo nocturno. 

Os paramentos das paredes e muros assentes com 

argamassas devem ser molhados e regados durante 

pelo menos 15 dias ap6s a sua ultimaçào ou durante 

perfodos mais longos se exigido pela Fiscalizaçào. 

As chaminés, os tubos de ventilaçào e similares 

serào rebocados com argamassas finas. As paredes 

internas das coretes de descarga do lixo serào rebo

cadas com argamassas lisas de cimento. Podera exi

gir-se que todos os tuoos e coretes verticais praticados 

na espessura das paredes de alvenaria sejarn deixados 

temporariamente abertos de um dos seus lados, 

mesrno ern toda a sua altura. Nestes casos, a parede 

divis6ria de fecho sera realizada posteriormente. 

As impostas para as ab6badas, arcos, etc. devem ser 

deixadas nos pés-direitos das alvenarias em espera. 

Estas impostas podern ser realizadas, segundo os 

casos, com cachorros ou com estribos e saiméis que 

definam a linha de arranque de arcos e ab6badas que 

serào assentes sobre cimbres adequados, corno sera 

descrito mais adiante. 

A Fiscalizaçào podera exigir que sobre os vàos de 

portas e janelas sejam executadas arquitraves em 

betào armado ou com vigas metalicas com as dirnen

s6es que serào estabèleéidas em funçào da dirnensào 

dos vàos, da espessura das pàredes e das cargas e 
sobrecargas. 

Sempre que exigido, na construçào de muros e pare

des, sera inserido um estrato de asfalto na fiada situa

da ao nfvel da transiçào entre as fundaç6es enterradas 

e a zona ern elevaçào da construçào. Este asfalto sera 



da mesma qualidade do usado em pavimentaç6es, sem 

a adiçào de gravilhas, e devera ter a espessura minima 

de 2 cm em toda a sua superficie. A construçào da 

alvenaria a realizar sobre este diafragma s6 podera ser 
retomada depois de o asfalto ter endurecido. 

Em todos os ediffcios com mais de um piso, deverào 

ser executados lintéis e vigas em betào armado ou 

metalicas em todos os pisos e sobre todas as paredes 

portantes, para garantir urna ligaçào perfeita entre os 

elementos estruturais e urna distribuiçào uniforme das 

cargas e dos esforços. Estas cintas armadas serào 

devidamente reforçadas nas zonas das aberturas com 

armaduras.de aço suplementares, de modo a formarem 

arquitraves portantes. O mesmo cuidado sera tornado 

em relaçào a chaminés, furos e outras aberturas, para 

garantir a mesma capacidade resistente que nas outras 

zonas da construçào. 

As cintas de diafragma perimetrais serào também 

objecto de ligaçào cuidada às vigas e pavimentos de 

cada piso. 

4.7.2 Alvenarias e enchimentos 
em pedra irregular a seco 

Deverào ser executados com blocos de pedra colo

cados à mào sobre o terreno previamente bem com

pactado, com o fim de evitar assentamentos por efeito 

das cargas superiores. 

Na execuçào de drenos e esgotos deverào ser esco

lhidos blocos de pedra mais grossos e regulares. Os 

blocos de pedra deverào ter a forma de lajedos sem

pre que se destinem a cobrir estes canais ou valas. 

Nas fiadas inferiores deverào ser usados blocos de 

maior dimerisào, e nas fiadas superiores blocos de 

menores dimensòes, ou mesmo cascalho e gravilha 

para impedir a penetraçào das terras sobrejacentes, 

que poderào descer e obturar os interstlcios entre os 

blocos de pedra. Para coi:npletar o enchimento das 

trincheiras e valas abertas para os drenos e esgotos, 

sera devidamente compactada a ultima camada de 

cascalho ou gravilha. 

4.7.3 Alvenarlas ordinarias de pedra 
com argamassa 

As alvenaria de enchimento das fundaç6es deverào 

ser realizadas com grandes fragmentos de pedra e 

argamassa grossa. Esta argamassa de assentamento 

deve ser usada em proporç6es iguais ou superiores a 

0,45 m3 por metro cubico de alvenaria a realizar. 

A alvenaria sera executada nos caboucos por cama

das alternadas de argamassa fluida e fragmentos de 

pedra, previamente limpos e molhados, assentando e 

nivelando as camadas a cada 0,40 m de altura, preen

chendo cuidadosamente os vazios com materiai miudo 

e distribuindo a argamassa de forma a obter estratos 

regulares de alvenaria em que as pedras fiquem com

pletamente revestidas de argamassa. 
Cada fiada ou estrato devera ser abundantemente 

molhada e saturada de agua, de modo a que a arga

massa, muito gorda, penetre em todos os interstfcios. A 

alvenaria devera permanecer bem compactada, selada 

e aderente às paredes dos caboucos, seja qual for a 

sua forma e geometria. 

Sempre que sejam encontradas galerias ou nichos na 

interface dos taludes e paredes dos caboucos, o Adju

dicatario devera proceder ao seu fecho perfeito e com

pleto com alvenarias ou pranchas de madeira, de forma 

a evitar a dispersào da argamassa de assentamento 

através das referidas aberturas. Ficara sempre a cargo 

do Adjudicatario a adopçào de todos os meios para que 

as alvenarias de tundaçào resultem perfeitamente 

estanques, compactas e cheias de argamassa. 

As alvenarias de pedra irregular pousadas à mào 

serào executadas com blocos de pedra com as dimen

s6es maximas consentidas pela grossura do maciço, 

desbastados grosseiramente nos leitos de assenta

mento e assentes com argamassa 

Os blocos de pedra, antes de serem assentes, serào 

diligentemente limpos das substancias terrosas e sem

pre que necessario, segundo indicaçào da Fiscalizaçào, 

cuidadosamente lavados. Serào depois banhados. 

É proibido banha-los depois de colocados sobre o leito 

de argamassa. 

Tanto os blocos de pedra corno as argamassas serào 

dispostos à mào, segundo as melhores regras de boa 

execuçào, de modo a obter-se um maciço perfeitamen

te compacto em cujo interior os blocos de pedra, depois 

de batidos com um martelo, permaneçam bem conca

tenados entre si e revestidos em toda a sua superficie 

com argamassa, sem nenhum intersticio. 
A construçào da alvenaria devera progredir por fiadas 

horizontais de espessura conveniente, concatenadas na 

direcçào da grossura da parede, dispondo sucessiva e 

alternadamente um bloco na direcçào transversal (per

pianho) para cada dois blocos dispostos longitudinal

mente, com o fim de ligar Q.em a alvenaria também na 

direcçào da sua grossura. 

As juntas verticais de duas fiadas consecutivas deve

rào ser sempre evitadas. 

Os espaços vazios que venham a ser criados pela 

irregularidade das pedras serào preenchidos com 

pequenas pedras que nào se toquem nunca a seco e 

. que nào deixem nunca espaços vazios, colmatando-se 

todos os interstfcios com a argamassa. 

Nas alvenarias para as quais nào é requerido um 

paramento especial, as pedras de maiores dimensòes 

serào empregues, com as faces externas à vista, 
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aplanadas e regularizadas para permitir obter urna 

paramento rustico aparente. Nos cunhais serào tam

bém colocados os blocos maiores e mais regulares. O 

paramento rustico devera ser melhor acabado nas 

zonas em elevaçào fora do terreno de todas as pare

des dos ediffcios. 

Sempre que se p'reveja aplicar um revestimento 

externo, o. nucleo da alvenaria devera ficar perfeita

mente concatenado com o dito revestimento, apesar 

da diversidade dos materiais, da estrutura e da forma 

de um e de outro. · 

As taces à vista das alvenarias de pedra irregular 

que nào tenham que ser rebocadas ou revestidas 
serào sempre refechadas nas juntas, de forma cuida

da, com argamassa hidraulica de granulometria média. 

4. 7.4 Paramentos de alvenarias 

Nos paramentos à vista das alvenarias ordinarias de 

pedra, em funçào das indicaç6es da Fiscalizaçào, pode

ra ser presèrita a execuçào dos seguintes trabalhos: 

a. alvenarias com blocos de faces desbastadas 

e descobertas (aparelho incerto): 

b. alvenarias aparelhadas grosseiramente; 

c. alvenarias com os bl9cos esquadriados em fiadas 

quase regulares; 

d. alvenarias com os blocos esquadriados em fiadas 

regulares. 

Nos paramentos com taces desbastadas e descober

tas (aparelho incerto), os blocos deverào ser cuidadosa

mente escolhidos. entre os melhores e a sua tace à vista 

devera ser desbastada a martelo até se tornar aproxi

madamente plana. Os paramentos externos deverào ser 

bem aprumados e nào apresentar marcas de régua ou 

saliencias superiores a 25 mm. Os leitos e as faces late

rais de contado dos blocos de pedra devem ser aplana

dos e desbastados a martelo, de modo a que o contac

to entre os blocos se taça em todas as juntas e ao longo 

de superflcies de comprimente nào inferior a 8 cm. 

A reentrància total das pedras de paramento nào 

devera nunca ser menor que 0,25 cm, nas junt<;is exter

nas, o uso de cunhas e lascas devera ser reduzido ao 

minimo. 

Nos paramentos de alvenarias aparelhadas, a tace à 

vista de cada bloco deve ser regularizada a escopro e 

martelo de forma a obter urna superficie perfeitamen

te plana e de padrào poligonal. Os blocos devem encai

xar entre si regularmente, sendo interdito o uso de las

cas e cunhas. 

Em todas as outras operaçòes serào seguidas as 

normas indicadas para os paramentos com taces des

bastadas. 

Nos paramentos com fiadas quase regulares, os blo

cos deveràp ser reduzidos a prismas de taces planas e 

esquadriadas, seja com o martelo ou com escopro e 

martelo, com o leito e sobreleito paralelos entre si, o 

mesmo acontecendo com as faces laterais. Os silhares 

serào assentes em fiadas horizontais com alturas que 

podem variar de fiada a fiada e que podem nào ser cons

tantes ao longo de éada fiada. Nas superffcies externas 

das paredes e muros, serào toleradas à prova do fio de 

·prumo e régua reentràncias nào superiores a 15 mm. 

Nos paramentos por fiadas regulares, os silhares 

deverào ser perfeitamente aplanados e esquadriados, 

com a face rectangular à vista, trabalhados com finura 
ordinaria, e possuindo a mesma altura ao longo de urna 

mesma fiada. Sempre que as varias fiadas nào tiverem 

a mesma altura, esta devera ser disposta em ordem 

decrescente a partir das fiadas inferiores até às supe

riores, com urna diferença de altura entre duas fiadas 

sucessivas nào superior a 5 cm. A Fiscalizaçào podera 

ainda prescrever a altura de cada fiada, e sempre que 

na mesma s~perffcie do paramento forem empregues . 

blocos de pedra talhada, para revestimento de algumas 

partes, as fiadas regulares dos silhares de paramento 

deverào corresponder perfeitamente às das de pedra 

talhada. 

Tanto nos paramentos com fiadas quase regulares, 

corno nos paramentos por fiadas regulares, nào sera 

tolerado o emprego de lascas e cunhas na tace externa. 

o contado vertical entre dois blocos deve ser feito pelo 

menos em um terço das superffcies de contado do leito 

e sobreleito e nào podera ser nunca menor que 10 cm, 

sendo as juntas sempre inferiores a um centimetro . 

Para todos os tipos de paramento, os blocos de 

pedra deverào ser colocados ao baixo e com a cauda 

na direcçào da espessura da alvenaria, de modo a 

assegurar a ligaçào com o nucleo interno. 

Nas alvenarias assentes com argamassa, as juntas 

de paramento deverào ser cuidadosamente refechadas 

quando a argamassa de assentamento tiver feito presa. 

Em qualquer tipo de paramento, o refechamento das 

juntas devera ser feito depois de as gratar previamen

te até urna profundidade conveniente, de modo a liber

ta-las de excessos de argamassa de assentamento, de 

poeiras e de matérias estranhas, lavando-as com agua 

abundante. As juntas serào preenchidas com uma 
nova argamassa da qualidade prescrita, fazenda com 

que esta penetre bem dentro, comprimindo-a e alisan

do-a com os ferros apropriados, de modo a que o con

torno dos blocos à vista, urna vez acabado o trabalho, 

se possa ler em todo o seu perimetro sem a interfe

rencia de excrescencias ou resfduos de massas. 



4.7.5 Alvenarias de tijolo 

Antes de serem assentes, os tijolos devem ser 

banhados até à saturaçào por imersào prolongada em 

recipientes e tanques, e nunca por aspersào. 

Os tijolos de nova produçào a usar na reconstruçào 

de lacunas ou de inteiros panos de alvenaria devem 

satisfazer as condiçoes da Norma Portuguesa NP80-

Tijolo para alvenaria e a especificaçào E160-1965 do 

LNEC. 

Devem ser assentes com as juntas verticais alterna

das em fiadas bem regulares e perpendiculares à 
superficie externa. Serào assentes sobre urna camada 

de argamassa abundante e apertados sobre esta 

camada, até que a argamassa saia pelos lados e 

preencha todas as superffcies. 

A largura das juntas nào devera nunca ser maior do 

que 8 mm e menor que 5 mm. Estas espessuras pode

rào variar em funçào do tipo de argamassa empregue. 

As juntas nào serào barradas lateralmente, de modo 

a incrementar a presa do reboco ou facilitar a opera

çào de refechamento. 

':- argamassa a empregar na execuçào destas alve

narias deve s~r passada por um crivo para evitar que as 

juntas entre tijolos fiquem com espessuras superiores 

ao limite de tolerancia fixado. 

As alvenarias de revesti.mento serào executadas em 

fiadas bem alinhadas e deverào ser oportunamente 

concatenadas com a parte interna. 

Se a alvenaria tiver que ser executada com os para

mentos à vista (cortina), devera ter-se o cuidado de 

escolher para as faces externas os tijolos melhor cozi

dos, melhor formados e de cor mais uniforme, dispondo

os com perfeita regularidade e precisào nas juntas hori

zontais, alternando perfeitamente as juntas verticais. 

Neste tipo de paramento, as juntas à vista nào deve

rào ter espessura superior a 5 milfmetros e, depois de 

gratadas e limpas, devem ser perfeitamente refecha

das com argamassa de cal hidraulica natural ou de 

cimento, diligentemente compactada e alisada com 

ferros adequados, sem deixar resfduos. 

As plat ibandas, os ar<~os e as ab6badas deverào ser 

construfdos de modo a que os tijolos sejam dispostos 

na direcçào normai' à curva do intradorso (à excepçào 

das abobadilhas com tijolos ao chato) e a abertura das 

juntas nào devera nunca exceder os 5 mm no intra

dorso e os 10 mm no extradorso. 

4 .7.6 Paredes a meia vez e ao cutelo 
com tijolos burro e furados 

As paredes a meia vez e' ao cutelo serào executadas 

com tijolos escolhidos, excluindo-se os partidos, racha

dos, incompletos ou sem alguma das arestas. 

Todas as ditas paredes serào construfdas com as 

melhores regras de boa execuçào, por fiàdas horizon

tais e aprumadas perfeitamente, para evitar a necessi

dade de empregar grandes quantidades de argamassa. 

Nas paredes ao cutelo, quando a Fiscalizaçào o 

ordene, serào intrqquzidas na construçào armaçoes 

em madeira em torno das portas e janelas, para que os 

caixilhos possam ser fixados sem ter que os agarrar às 

paredes. Estes aros ou armaçoes podem também ser 

fixados aos lados ou ao coroamento das paredes 

quando estas nào cheguem até às paredes contfguas 

ou até ao tecto. · 

Quando urna parede é ~xecutada até ao tecto de um 

edificio a conservar, o fecho da ultima fiada devera ser 

feito sob pressào, se necessario depois de um deter

minado tempo, com cunhas e argamassa de cimento. 

Quando tor necessaria a construçào limitada de 

paredes novas duplas de tijolo, a execuçào deve cum

prir o constante na's peças desenhadas quanto a 

espessuras, usando-se panos de tijolo com 11 cm de 

tosco e caixas de ar com 5 cm a 7 cm, quando nada se 

especificar em contrario. 

Quando utilizadas menores espessuras, as duas pri

meiras fiadas de panos interiores serào sempre de 

11 cm, prevendo a necessidade de colocaçào de tacos 

para rodapés. 

Na parte inferior da caixa de ar devera construir-se 

urna caleira a um nfvel mais baixo que o pavimento 

inferior, dispondo de um ou mais pontos de safda de 

agua para o exterior. 

A caixa de ar tera de ficar bem limpa. 

4 .7.7 Alvenarias mistas 

A alvenaria mista de pedra e tijolo devera progredir 

por fiadas horizontais intercalando n° .................... • de fia-

das de tijolos por cada .................... • m de altura de alve-

naria de pedra. 

• especificar as caracteristicas especiais exigidas 

As fiadas deverào ocupar toda a grossura da parede 

e ser dispostas em planos horizontais. 

Nas alvenarias mistas para ediffcios, para além das 

referidas fiadas, todos os angulos das paredes, as 

pilastras, os ressaltos, os encaixes, as nervuras, os aros 

dos vàos das portas e janelas, os parapeitos das jane

las, os arcos de descarga, as ab6badas, as abobadi

lhas, as platibandas, o esqueleto das cornijas, as cha

minés, as latrinas e as condutas em geral poderào ser 

construfdos em tijolo, sempre que a pedra nào seja a 

mais indicada e assim seja decidido pela Fiscalizaçào 

durante a fase de execuçào. A ligaçào das duas dife

rentes estruturas deve ser feita da melhor maneira 

possfvel, tanto na direcçào horizontal corno na vertical. 
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4.7.8 Alvenarias concrecionais 

O beta.o a empregar para qualquer trabalho devera 

ser colocado no estaleiro imediatamente-ap6s a sua 

confecçao e disposto em camadas horizontais de altu

ra maxima de 30 cm em toda a extensao da parte da 

construçao que se executa numa determinada campa

nha. O beta.o sera bem batido e compactado, de modo 

a que nao fique nenhum vazio no volumè que o deve 

conter e na sua massa. 

Quando o betao tiver que ser colocado em trinchei

ras muito estreitas ou em poços, deve ser lançado na 

escavaçao mediante baldes que se possam entornar 

ou sejam munidos com um alçapao .na base. 

S6 no caso de escavaçòes muito largas, podera a 

Fiscalizaçao consentir que o beta.o seja lançado livre

mente. Nestes casos, antes da regularizaçao e da com

pactaçao, para cada estrato de 30 cm de altura o betao 

solto devera ser recolhido do fundo da escavaçao e 

amassado de novo para tornar uniforme a mistura dos 

componentes. 

Quando o beta.o tiver de ser colocado debaixo de 

agua, devem ser usadas tremonhas, caixòes que se 

podem abrir e todos os meios de imersao que a Fisca

lizaçao prescrever. Serào tomados todos os cuidados 

necessarios para impedir que, ao atravessar a agua, o 

betào se deslave, segregue e perca consisténcia. 

Urna vez acabada a betonagem e aplanada com toda 

a cura a superficie superior, o betao devera ser deixa

do a curar durante o tempo que a Fiscalizaçào consi

derar necessario. 

4.7.9 Obras em betao armado normai 
e pré·esforçado 

Na execuçao de obras de betào armado ou pré

esforçado, o Adjudicatario devera observar escrupulo

samente o Regulamento de Estruturas em Betao Arma

do e Pré-Esforçado (REB~PE) e o RBLH, assim corno 

as normas europeias relativas às construçòes em betao 

armado e pré-esforçado, em es peci al a ENV 1992-1-1 

Euroc6digo 2 - Calculo de estruturas em betào. Deve

ra também ser observado o Regulamento de Seguran

ça e Acçòes em Ediffcios e Pontes (RSA), o Euroc6di-· 
go 0-EN 1990 - Bases de calculo e o Euroc6digo 1 -

EN 1991- Acçòes sòbre as estruturas. 

Para as obras em zonas sismicas, o Adjudicatario 

devera também observar todas as disposiçòes do 

Euroc6digo 8 (Norma Europeia EN 1998: Disposiçòes 

.. para projecto de estruturas sismo-resistentes). 

Todas as obras em betào armado que fazem parte da 

obra adjudicada serao r~alizadas com base em calcu

los de estabilidade, acompanhados de peças desenha

das de execuçao e de urna memoria descritiva que deve 

ser preparada e assinada por um Engenheiro Especia

lista. O Adjudicatario devera apresentar todos estes ele

mentos à Fiscalizaçao no prazo que lhe tor prescrito, 

respeitando os desenhos e esquemas que façam parte 

do projecto e anexos ao contrato assim corno as nor

mas que lhe serào impostas ou estabelecidas a seu 

pedido, no acto da consignaçào dos trabalhos. 

O controlo, por parte da Fiscalizaçao, dos projectos 

das varias estruturas em betào armado nao exonera de 

nenhuma maneira o Adjudfcatario das responsabilida

des que lhe competem por lei e das que sao especifi

camente definidas no contrato. Fica também contra

tualmente estabelecido que, apesar dos controlos de 

qualquer tipo da Fiscalizaçào, e no exclusivo interesse 

da Administraçao, o Adjudicatario fica re.sponsavel 

pelas obras, seja no que se refere à execuçao do pro

jectado ou a calculos adicionais relativos 'à execuçào 

propriamente dita. Consequentemente, o Adjudicatario 

sera o responsavel por qualquer inconveniente que se 

venha a verificar, seja qual tor a sua natureza, impor

tància e consequéncias que possa ter. 

Depois da obra descofrada, as superffcies serào 

regularizadas com argamassa cimentfcia do tipo referi

do no ponto 4.6 e preceden~es. A aplicaçào sera efec

tuada depois da limpeza e lavagem prévia das superff

cies betonadas. A argamassa deve ser bem compacta

da, com colher e talocha, e com a adiçào de po de 

cimento, se necessario . 

Sempre que a resisténcia dos provetes ensaiados 

em laboratorio tor inferior ao valor de projecto, a Fisca

lizaç§.o podera,' sem possibilidade de discussa.o, orde

nar a suspensao da betonagem da obra em causa e 

proceder, a cargo e expensas do Adjudicatario, a um 

controlo teorico e/ou experimental da estrutura em 

causa e do quantitativo de beta.o em falta, com base na 

resisténcia reduzida, ou a urna verificaçao da resistén

cia com testes complementares ou com a recolha de 

amostras por carotagem directa das estruturas, ou 

ainda, com outros instrumentos e métodos considera

dos apropriados pela Fiscalizaçao. Estes controlos 

serào descritos num relatorio no qual seja demonstra

do que, mantendo-se as condiçòes de apoio e de carga 

das estruturas, a resisténcia caracteristica é ainda 

compatfvel com as solicitaçòes de projecto, segundo o 

uso a que a obra se destina e em conformidade com 
as leis em vigor. 

Se esse relatorio tor aprovado pela Fiscalizaçào, o be

ta.o armado ja colocado em obra sera contabilizado com 

base no valor caracterfstico de resisténcia resultante. 

Sempre que a resisténcia estimada do beta.o armado 

ja colocado em obra nào seja compatfvel com as solici

taçòes de projecto, o Adjudicatario sera obrigado, a seu 

cargo e expensas, à demoliçao e reconstrùçao da obra, 

ou à adopçao das providéncias que a Fiscalizaçao con

sidere que devam ser aprovadas oficialmente. 



Nenhuma indemnizaçào ou compensaçào sera devi

da a·o Adjudicatario se o valor da resistencia caracte

ristica do betào for maior do que o previsto e exigido no 

projecto. 

Para além dos controlos .relativos à resistencia 

caracterfstica mencionados anteriormente, a Fiscaliza

çào podera, se achar oportuno, a expensas do Adjudi

catario, exigir a realizaçào de todos os ensaios e anali

ses que considerar necessarios e, em particular, os 

seguintes: 

a. teste do eone de penetraçào; 
b. prova de dosagem do cimento; 
c. teste do volume de ar contido no betào; 
d. analise do teor em agua; 
e. teste de homogeneidade, no caso de transporte 
com auto-betoneira; 
f. ensaio de resisténcia à compressào de amostras 
cilindricas obtidas por carotagem da estrutura ja 
depois de terminada a cura do betào ; 
g. teste de resisténcia à compressào com 
escler6metro. 

4 .1.10 Estruturas em aço 

As estruturas em aço deverào obedecer às normas 

nacionais e europeias, em particular à EN 1993-1-3 

Euroc6digo 3 - Calculo de estruturas em aço. Na veri

ficaçào e no calculo estrutural devera ser dada espe

cial atençào ao Calculo Estrutural ao Fogo (parte 1.2 

do Euroc6digo 3) e às Acçòes em Estruturas Sujeitas 

a Incendio (Euroc6digo 1, parte 2.2). 

O A~judicatario é obrigado a apresentar, a seu cargo 

e expehsas, com a sua assinatura e a do projectista, 

antes de fornecer os materiais e em tempo util para 

exame e aprovaçào da Fiscalizaçào: o projecto de exe

cuçào e a memoria descritiva e justificativa completa 

dos calculos de estabilidade, com as verificaçòes rela

tivas também à fase de transporte e colocaçào em 

obra; o projecto de execuçào das obras de fundaçào e 

dos aparelhos de apoio da estrutura e o projecto das 

soldaduras. Para este ultimo projecto, o Adjudicatario é 

obrigado a recorrer à consultoria do lnstituto Portugues 

de Soldadura (IPS), com a redacçào do corresponden

te relat6rio a anexar ao projecto. 

Todos estes projectos e estudos deverào ser total

mente preparados a cargo e expensas do Adjudicata

rio, sempre que nào tenham sido produzidos à data da 

consignaçào da obra. 

Elementos estruturais em aço: o Adjudicatario 

devera comunicar por escrito à Fiscalizaçào a prove

niéncia dos materiais antes da compra e armazena

mento, de modo a consentir os controlos e inspecçòes, 

mesmo nas oficinas de trabalho, previstos pelas nor-

mas europeias referidas e outras r:iormas que even

tualmente se apliquem aos materiais de projecto. 

A Fiscalizaçào reserva-se o direito de exigir urna pré

-montagem em oficina ou estaleiro das estruturas ou 

partes de estruturas que considere oportunas, proce

dendo à aceitaçào provis6ria dos materiais no prazo de 

10 dias a contar da comunicaçào do Adjudicatario rela

tiva à ultimaçào dos varios elementos. 

Antes da verificaçào e controlo de conformidade 

final e sempre que a Fiscalizaçào o exija, o Adjudicata

rio devera apresentar um relat6rio do lnstituto Portu

gués de Soldadura (IPS) que autentique e aprove os 

controlos e inspecçòes efectuados durante os traba

lhos de soldadura e as relativas modalidades de instru

mentaçào. 

Durante as varias fases do carregamento, transpor

te, descarregamento, deposito, elevaçào e montagem, 

devera ter-se o maximo cuidado para que nào sejam 

superados os valores de solicitaçào de projecto para 

cada fase da construçào, sejam eles locais ou provo

cados pelas varias operaçòes, para evitar deformaçòes 

que podem complicar as operaçòes finais de coloca

çào em obra. Serào tidas cautelas particulares para 

evitar efeitos deformativos devidos ao contacto com 

cabos aéreos e maquinas de elevaçào. As contrafle

chas a aplicar às estruturas com vigas serào aplicadas 

dentro das toleràncias do projecto. 

Os furos que fiquem desalinhados serào escareados 

e, sempr.e que o diametro do turo se apresente supe

rior às tolerancias exigidas pelas normas vigentes, sera 

usado um parafuso de diametro superior. Nas ligaçòes 

em que o atrito contribui para a resistencia de calculo 

do elemento estrutural é prescrita a aplicaçào de jacto 

de areia até obter o metal branco, nào antes de duas 

horas antes da realizaçào da uniào. Nas uniòes apara

fusadas, o Adjudicatario efectuara um controlo de 

aperto dos parafusos em 10% do numero de parafu

sos, na presença da Fiscalizaçào, 

Pinturas: todas as estruturas em aço serào prote

gidas contra a corrosào mediante um ciclo de pintura, 

depois de escovagem mecanica prévia ou aplicaçào de 

jacto de areia em todas as superffcies, até à eliminaçào 

de todas as partes oxidadas. Um ciclo de pintura sera 

constituido por um minimo de tres demàos de tintas 

mono ou bicomp6sitas, que endurecem por estratifica

çào quimica e estratificaçào fisica. 

Aparelhos de apoio: o projecto dos aparelhos de 

apoio devera observar as instruçòes de calculo e 

emprego dos aparelhos de apoio a fornecer para as 

construçòes, segundo os regulamentos e as normas ja 

mencionadas. Devera conter o calculo dos desloca

mentos e das rotaçòes, indicando um factor de segu

rança elevado, expondo separadamente a contribuiçào 
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das cargas permanentes e acidentais, das variaçòes 

térmicas, deformaçòes por viscosidade e retracçào do 

betào. O projecto devera ainda conter a verificaçào 

estatica de cada elemento, a indicaçào dos materiais, 

seguindo as normas vigentes, e as reacçòes nos 

apoios que os aparelhos devem suportar. 

Todos os materiais a empregar terào que ser aceites, 

~ntes dos trabalhos, pela Fiscalizaçào, que podera 

efectuar controlos mesmo na oficina de preparaçào. 

Antes da colocaçào em obra, o Adjudicatario devera 

traçar os eixos de referencia e o nivelamento dos pla

nos de apoio, rectificando as diferenças com argamas

sa de cimento aditivada com resina epoxfdica. 

4 .8 .ALVENARIAS E ESTRUTURAS 
VERTICAIS - TRABALHOS 
DE CONSERVAçAO 

4 .8.1 Generalidades 

Nos trabalhos de conservaçào das alvenarias é boa 

norma privilegiar o uso de técnicas construtivas e de 

materiais pr6ximos da tradiçào construtiva encontrada 

no edificio a recuperar. O recurso a materiais compati

veis com os originais permite urna integraçào mais 

segura de novos elementos no edificio objecto da 

intervençào, evitando a criaçào de descontinuidades 

nas caracteristicas qufmicas e mecanicas dos materiais 

e estruturas. 

É, por isso, sempre indispensavel analisar previa

mente o edificio de modo a poder identifi car, por meio 

de analises a varios nfveis, as suas caracteristicas ffsi

co-qufmicas, a sua hist6ria, as técnicas usadas no seu 

projecto, preparaçào, execuçào e protecçào. A finalida

de executiva da intervençào sera a de conservar inte

gralmente o edificio hist6rico evitando integraçòes, 

substituiçòes, renovaçòes e reconstruçòes segundo 

um determinado estilo. Nào se devera por isso intervir 

de maneira traumatica e generalizada, mas sim procu

rar garantir a continuidade da existencia do edificio 

sempre com operaçòes mfnimas, pontuais, dirigidas e 

controladas. 

. Sera necessario evitar, sobretudo em presença de 

decoraçòes parietais, intervençòes traumaticas e lesi

vas da continuidade originai, de estruturas, dè cores e 

de materiais. lntegraçòes e substituiçòes serào admiti

das unica è exclusivamente corno meios estritamente 

indispensaveis para garantir a conservaçào do todo ou 

da parte do edificio a sofrer intervençào (no caso de 

assentamentos estruturais, desagregaçòes, pulveriza

çòes, podridòes, etc.). Todas as intervençòes de inte

graçào e substituiçào s6 serào efectuadas depois de 

dadas indicaçòes precisas pela Fiscalizaçào, e s6 

depois de obtida a autorizaçào prévia dos 6rgàos com

petentes de tutela do bem sob intervençào. Nos casos 

em que se deva recorrer a tais operaçòes sera sempre 

obrigat6rio utilizar técnicas e materiais compativeis com 

os existentes e que sejam perfeitamente reconhecfveis 

corno expressào dos momentos aplicativos actuais. 

4 .8.2 Mel.horia das alvenarias com 
substituiçio parcial de materiai 

O objectivo destas acçòes devera ser o de integrar 

partes de alvenaria absolutamente irrecuperaveis e 

que tenham deixado de exercer a sua funçào estatica 

e/ou mecanica mediante urna substituiçào graduai que 

nào devera, porém, interromper, durante o curso dos 

trabalhos, a funcionalidade estatica da alvenaria . 

O Adjudicatario devera, por isso, procederà delimita

çào das alvenarias a substituir. Deverào também ser 

identificadas as zonas das sucessivas intervençòes 

que se vào realizando, de forma sempre alternada, de 

modo a poder dispor continuamente de um volume 

suficiente de alvenaria resistente. 

No caso de alvenarias de tijolo burro, por exemplo, a 

substituiçào parcial de materiai começara pela abertu

ra de um corte na primeira zona de intervençào. Pode

ra entào passar-se à reconstruçào da porçào demolida 

com alvenaria de tijolos burro e argamassa magra de 

cal hidraulica natural (com baixo teor de cal hidraulica 

natural). Nesta fase, ter-se-a sempre o cuidado de 

colocar bem em destaque a nova integraçào em rela

çào à alvenaria existente, relativamente ao materiai, 

forma, cor ou técnica de aplicaçào (segundo a escolha 

da Fiscalizaçào). Nesta reintegraçào, sera efectuada 

imediatamente a solidarizaçào da nova estrutura à 

velha alvenaria resistente. Serào também deixados ele

mentos salientes, em espera, para receberem a alve

naria de substituiçào a realizar a seguir. A nova alvena

ria sera entào posta em compressào contra a velha 

alvenaria sobrejacente, mediante a inserçào de cunhas 

de madeira e de argamassa fluida até ao enchimento 

total dos vazios. As cunhas serào regularmente contro

ladas e s6 se procedera à sua remoçào depois da 

presa e da retracçào inicial da argamassa terem ocor

rido. Estas operaçòes serào repetidas para todas as 

zonas de intervençào. 

4.8.3 Fixaçio de paramentos 
destacados e/ ou descolados 

Na presença de porçòes de paramentos aderentes à 

alvenaria, o Adjudicatario devera limpar cuidadosamen

te as superflcies e remover todas as substancias estra

nhas, segundo as modalidades ja prescritas. Este cui-



dado deve ser tido em conta independentemente da 

alvenaria ser constituida por tijolos ou por blocos de 

pedra, ser realizada com diferentes aparelhos, ou ainda 

integrar combinaç6es de perpianhos e placas, dispos

tos transversal e longitudinalmente aos paramentos. 

Nesta primeira fase, serào extraidos os elementos 

descolados, em risco de queda ou de destacamento,_ 

procedendo-se à sua limpeza e lavagem e preparando 

os planos de assentamento com urna argamassa ana

loga à originai. Esta argamassa s6 sera aditivada com 

agentes qufmicos no caso de exigencia expressa da 

Fiscalizaçào. 

De seguida, sera feita a recolocaçào em obra dos 

elementos retirados e o refechamento em sub-esqua

dria das juntas com a mesma argamassa, tendo o cui

·dado de selar a superficie de ligaçào entre o paramen

to e o nucleo da alvenaria mediante injecçào ou cola

gem de caldas fluidas de argamassa à base de leite de 

cal e de tijolo peneirado e ventilado, ou de outras mis

turas indicadas pela Fiscalizaçào. 

Quando se tenha que proceder à reconstruçào de 

paramentos analogos aos originais, estes paramentos 

serào realizados com materiais aplicados de tal forma 

que se possam distinguir dos antigos e permitir a leitu

ra da intervençào (com sub-esquadria, sobre-esquadria 

ou outros tratamentos em superficie). 

4.8.4 Protecçao dos coroamentos 

Para garantir urna boa conservaçào das alvenarias, 

sera possivel realizar volumes especiais de sacrificio 

sobre as superffcies superiores das mesmas, em asso

ciaçào a obras de pavimentaçào, ou ainda corrigir as 

cristas e pendentes das coberturas, beirados e telhados. 

Os volumes de sacrificio a praticar nos coroamentos 

deverào ser realizados em funçào da espessura e da 

natureza da alvenaria originai. Estes novos volumes 

deverào também distinguir-se das estruturas originais 

de forma clara, pela sua tipologia construtiva ou pelo 

materiai, combinando-se no entanto harmoniosamente 

com as antigas estruturas, e assegurando ao mesmo 

tempo a continuidade estrutural. 

O Adjudicatario procedera assim ao tratamento, con

solidaçao e reconstruçào parcial das zonas da estrutu

ra indicadas, com protecçào e eventual integraçào das 

lacunas, segundo os modos ja apresentados. Nestes 

c·asos, poderào ser aplicadas diversas camadas de 

argamassa capazes de selar a estrutura da alvenaria, 

recolhendo, conduzindo e escoando as aguas da chuva 

de forma a evitar o seu empoçamento. 

Estas camadas deverào, em geral, ser efectuadas 

procurando harmonizar as cérceas, a cor e as dimen

s6es dos inertes, dos fragmentos e dos blocos com a 

alvenaria originai subjacente. Para o efeito, deverào ser 

doseados diversos tipos de inertes bem escolhidos 

com argamassas semelhantes às originais na sua 

composiçào fisfco-quimica. Podera também optar-se 

pela realizaçào de porç6es consistentes de alvenaria, 

evidenciando a nova 9fgamassa com urna coloraçào 

ou acabamento diferentes dos originais, mas conser

vando ao mesmo tempo as caracteristicas dos mate

riais originais. Em casos particulares, as argamassas 

poderào ser aditivadas com produtos de sfntese quimi

ca adequados, mas s6 em casos especiais e segundo 

a exigencia e a autorizaçào da Fiscalizaçào. 

4 .8.5 Refechamento de juntas 
e argamassas 

Na maior parte dos casos, os trabalhos de conserva

çào em alvenarias tem directamente aver com as jun

tas das argamassas de assentamento. Para este tipo 

de intervenç6es, devem ser efectuadas analises cuida

das destinadas ao estudo da composiçào ffsico-quimi

ca destas argamassas, para determinar a sua natureza, 

proveniencia, dosag_em e granulometria. 

Depois dessa primeira analise, a primeira operaçào 

de intervençào tera corno objectivo a eliminaçào pon

tual das juntas de argamassa incompativeis e das jun

tas realizadas com argamassas demasiado rigidas 

(cimentfcias). Estas sào incompativeis com o paramen

to e originam tens6es mecànicas evidentes com o pas

sar do tempo. 

A operaçào de eliminaçào de argamassas incompa

tfveis devera ser realizada com o maximo cuidado, 

usando. escopros de pequenas dimens6es e evitando 

cuidadosamente a destruiçào de materiai originai. Sera 

depois seguida de urna fase de limpeza com broxas e 

pincéis de pelo macio e aspiradores. 

Depois de os paramentos terem sido limpos e 

molhados abundantemente com agua desionizada, 

sera feito o refechamento das juntas de argamassa. 

Para o efeito, sera aplicado um primeiro emboço à 

base de cal hidraulica natural livre de sais soluveis com 

areia crivada (relaçào 1 :2 entre o ligante e o inerte 

geralmente recomendada). O emboço sera aplicado 

com pequenas espatulas evitando cuidadosamente 

tocar as superffcies nào afectadas pela intervençao 

(seja com a argamassa seja COIT) as espatulas). Estas 

superffcies poderào ser protegidas pela aplicaçào de 

nastros adesivos nos seus contornos. 

O acabamento do· refechamento das juntas sera 

efectuado depois, consoante os casos, com pasta de 

cal aérea e areia fina eventualmente aditivada; com 

pasta de cal e areia de granulometria média; com pasta 

de cal aérea e tijolo moido ou com pasta de cal aérea 

e p6 de pedra (com urna relaçào ligante-inertes reco

mendada de 1 :3). A escolha dos inertes sera ditada 
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CC) 
o ... pelas analises previamente realizadas a partir de amos

tras, pela sintonia cromatica que se deseje obter com 

as argamassas existentes (no caso de pequenos refe

chamentos) ou pelo centraste desejado (no caso de 

porçòes de alvenaria mais vastas). Esta escolha sera 

exclusivamente ditada pela Fiscalizaçao, depois de 

obtida a autorizaçao dos orgaos competentes pela 

tutela do bem em causa. O refechamento devera apre

sentar sempre urna ligeira sub-esquadria e devera pre

ver um acabamento de regularizaçao com pequenas 

esponjas humidas e agua desionizada. 

As ~rgamassas de refechamento poderao, se a 

Fiscalizaçào o exigir, ser aditivadas quimicamente 
com resinas epoxidicas (sempre que se exija alta 

adesividade em preenchimentos de juntas profundas 

nao expostas a raios UV), resinas acrnicas ou acril

siliconicas. 

4.8.6 lntervençoes conservativas 
em -obras de betao armado 

A terapia e o tratamento do betao degradado 

incluem intervençoes especificas destinadas a ·contro

lar o fenomeno da carbonataçao, intervençòes espe

ciais de consolidaçao estrutural e de limpeza das par

tes oxidadas das armaduras e intervençòes destinadas 

ao restabelecimento das espessuras de recobrimento 

das mesmas. 

A limpeza preliminar do materiai a tratar deve primei

ro eliminar todas as partes com pouca coes_ao, de 

modo a por a nu a armadura, e decapar depois a super

ficie que recebera os sucessivos tratamentos. Para o 

efeito, devera ser removida urna espessura da ordem 

dos 1,5-2,5 cm nas zonas deterioradas, procedendo-se 

seguidamente à protecçao dos ferros de armadura 

com anti-oxidantes, ou melhor, com betao fino alcalino 

antiferrugem, depois de aplicada por pulverizaçao urna 

primeira demao preparatoria de .urna camada fina de 

adesivo polimérico em soluçao aquosa. De seguida, 

sera feita a reconstruçao do recobrimento das arma

duras com argamassas reoplasticas .de baixa retracçao 

(compostas de ligantes cimenticios e aditivos que 

melhorem a aderencia), aplicadas com espatula ou 

com colher, depois de molhagem abundante do supor
te. O novo betao de recobrimento devera ser mantide 

humido durante pelo menos 24 horas. Depois de ·a 

cura estar completa sera sempre conveniente aplicar 

um anti-evaporante. 

As argamassas utilizadas deverao ser isentas de 

inertes, tais corno o gesso e a snica reactiva, e possuir 

urna boa tixotropia. 

A superficie externa deve ser, por fim, protegida com 

urna camada de acabamento especial para betao, com 

pintura ou com verniz. O revestimento de protecçao 

deve sempre garantir urna hidrorrepelencia adequada 

e urna barreira contra a. absorçao de anidride carboni

co. Esta barreira nao deve ser tota!, pois implicaria urna 

reduçao da permeabilidade ao vapor de agua. Deverao 

por isso ser usados aditivos, tais corno polimeros acri

licos e misturas de copolimeros em etilene ou xilene, 

depois de prévia impregnaçao com silanos. Estes tra

tamehtos sao capazes de conferir ao betao urna boa 

protecçao e hidrorrepelencia. Especificamente deverao 

ser aplicados 200-300 mg/m2 de hidroprrepelente 

silanico e, depois de 24 horas de impregnaçào, 170-

200 g/m2 de pintura acrilica. 

As estruturas de beta.o em contacto com o terreno 
deverao ser sempre impermeabilizadas. 

4 .9 CONSOLIDAçAO 
DE ALVENARIAS 

4.9.1 Generalidades 

Os trabalhos de consolidaçao das alvenarias pode

rao recorrer a todas as técnicas disponiveis, mesmo 

que envolvam urna alta especializaçao e um elevado 

nivei tecnologico. Estas técnicas so serao aplicaveis 

desde que sejam consideradas compativeis pela Fisca

lizaçao e pelos orgaos de tutela. Esta compatibilidade 

devera ser verificada em relaçao à natureza das estru

turas existentes. 

Ao mesmo tempo, as técnicas a aplicar serao res

ponsaveis por intervençoes claramente reconheciveis 

e distingufveis das estruturas originais sobre as quais 

se estiver a operar de forma conservativa. Sempre que 

possivel, estes trabalhos deverao ainda garantir a 

eventual reversibilidade da intervençao. 

Os trabalhos de consolidaçao das alvenarias deverao 

ser conduzidos segundo as normas vigentes: A con

servaçao dos materiais constituintes das construçòes 

sera !evada a cabo de maneira integrada, segundo dois 

niveis de intervençao: considerando, por um lado, cada 

materiai de per si e, por outro, considerando o edificio 

no seu conjunto de elementos materiais com funçoes 

estaticas directamente responsaveis pela resistencia e 

a estabilidade estrutural. 
Os paragrafos seguintes apresentam as indicaçòes 

e os critérios fundamentais das metodologias de inter

vençao em eventuais obras de consolidaçao estatica. 

Sera, porém, sempre da responsabilidade da Fiscaliza-

~ çao completar e explicar em detalhe as exigencias de 

projecto com indicaçòes posteriores, se necessario, 

diferentes. 

O levantamento e o controlo das anomalias consti

tuirao a base essencial para a definiçao da metodolo

gia mais correda a aplicar na salvaguarda e na garan-



tia da estabilidade. Estes estudos poderào ser efectua

dos com a colaboraçào e a assistència do Adjudicata

rio, sem compensaçào adicional ou indemnizaçào. 

O levantamento e controlo referidos serào realizados 

com instrumentos adequados (extens6metros mecani

cos e/ou electr6nicos, clin6metros, fissur6metros, fios 

de fnvar, etc.) para identificar se as anomalias se 

encontram em progressào acelerada, retardada, em 

progressào uniforme, ou se nào se encontram em evo

luçào devido a te( sido estabelecida urna nova condi

çào de equilibrio. 

No caso de progressào acelerada da deformaçào, 

podera ser necessaria urna interven.çào urgente para a 
realizaçào de obras provis6riàs de consolidaçào e de 

salvaguarda, segundo as disposiç6es da Fiscalizaçào, 

ou urna intervençào destinada a estabilizar o edificio no 

estado de deformaçào atingido ou a integrar os ele

mentos estruturais com reforços locais ou generaliza

dos para garantir, com urna margem de segurança 

conveniente, a segurança de utilizaçào. 

Se as pesquisas preliminares provarem que a estru

tura esta relacionada com a fenomenologia detectada, 

o restabelecimento da estabilidade sera conseguido 

com os seguintes procedimentos, cuja escolha, a cargo 

da Fiscalizaçào, sera condicionada pelas diferentes 

condiçoes locais: 

• no caso de deformaç6es e les6es por 

esmagamento, a regeneraçào das alvenarias 

pode passar por aliviar as cargas aplicadas, . 

pela transferència das mesmas, pelo reforço 

com laminas armadas ou ainda pela injecçào 

de resinas epoxfdicas, oportunamente 

aditivadas com cargas; 

• 'no caso de deformaç6es e les6es por flexào, 

sera necessario avaliar primeiro o problema e 

suas consequèncias e escolher entào a soluçào 

mais adaptada, que pode passar em alguns 

casos por inserir elementos metalicos, que redu

zam o vào de flexào, ou empregar armaduras 

rigidamente ligadas à estrutura mediante 

resinas epoxfdicas; 

•no caso em que seja ne'cessario reduzir e/ou 

contrabalançar o impulso de arcos e ab6badas, 

sera interdito aligeirar o carregamento dos rins. 

Nestes casos podem ser usadas caldas à base 
de cais naturais ou cimentos especiais. Quando 

estas soluç6es nào forem suficientes, poderào 

ser usados elementos embainhados que 

permitem o uso de caldas de injecçào correntes. 

Sé em condiçòes extremas se devera introduzir 

barras de aço, eventualmente pré-esforçadas, e 

ligadas às alvenarias mediante resina epoxfdica. 

Nas zonas onde, por razòes de diversa ordem, surjam 

esforços de tracçào -e corte que tornem oportuna a 

injecçào de caldas, de resinas e/ou eventual armadura 

metalica, estas injecç6es e/ou armaduras deverào for

mar um conjunto unico com a alvenaria, absorvendo os 

ditos esforççis e conferindo à alvenaria a correda 

capacidade de reacçào em relaçào aos estados de 

solicitaçào anormal que causaram as lesòes, fissuras 

ou deformaçòes. 

Este procedimento sera particularmente . Util nos 

casos de esmagamento e nos casos de flexào. No pri

meiro caso, e sempre que se usarem resinas epoxfdi

cas, a ligaçao armada que sera efectuada entre os dois 
paramentos de alvenarias devera permitir urna consoli

daçào geral, para a qual contribuira a difusào do ligante 

epoxfdico, que se opora aos deslocamentos transver

sais, e o acréscimo de resistència à tracçào, que sera 

garantido pelos varòes metalicos que sejam inseridos. 

4 .9.2 Consolidaçao com injecçoes 
à base de caldas ligantes 

Antes de dar infcio a este tipo de trabalhos, o Adj1:1-

dicatario devera realizar urna analise atenta da estru

tura para determinar a localizaçào exacta das· suas 

cavidades e a natureza e composiçào fisico-qufmica 

dos materiais. 

Estes exames poderào ser efectuados mediante téc

nicas comuns, corno a percussào da alvenaria ou ainda 

recorrendo a carotagens com recolha de amostras, a 

sondagens endosc6picas ou, em funçào da importan

cia das estruturas e depois de prescriçào especial, a 

sondagens do tipo nào destrutivo (termografia, ultra

sons, etc.). Na presença de alvenarias de grande 

espessura e de composiçào incerta, sera também 

indispensavel efectuar testes prévios de consolidaçào, 

usando diferentes tipos de caldas em zonas de amos

tragem, de modo a garantir que a injecçào consiga 

penetrar até à profundidade e nfvel desejados. . 

Na presença de alvenarias de pedra irregular sera 

preferfvel nào retirar previamente a camada de reboco 

a fim de evitar a perda excessiva da calda ligante. 

Esta técnica de consolidaçào consiste na injecçào, a 

pressòes variaveis para cada tipo de intervençào, de 
urna argamassa hidraulica, eventualmente cimentfcia, 

e/ou de resina epoxfdica ou de poliéster, capai de 

preencher as tracturas e eventuais vazios, substituindo 

e/ou integrando a argamassa originai e consolidando 

a alvenaria a tratar. 

Os pontos onde os furos de injecçào serào pratica

dos (geralmente 2 ou 3 por cada metro quadrado) 

serào escolhidos e indicados pela· Fiscalizaçào, com 

base na distribuiçào das fissuras e em funçào do tipo 

de estrutura. Estes furos, de diametro adequado (a 
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b'tulo indicativo, entre 30 e 50 mm), serào praticados 

com sòndas rotativas munidas de um carotador com 

coroa de aço de elevada dureza ou de metal sinterizado. 

Nas alvenarias ordinarias, as perfuraçòes deverào 

ser praticadas em correspondencia com as juntas de 

argamassa e com urna interdistància de cerca 60 a 80 

cm, em funçào da espessura da alvenaria. 

Nas alvenarias de tijolo burro, a distància entre os 

furos de injecçào nào deve superar os 50 cm. · 

Para controlar o volume de materiai injectado, serào 

usados tubos finos de purga, através dos quais podera 

sair o materiai em excesso. Os tubos serào introduzidos 

até urna profundidade de pelo menos 10 cm e terào um 

diametro de cerca de 20 mm. As cavidades serào 

depois seladas com a mesma argamassa de injecçào 

mas com urna consistència e densidade mais elevadas. 

Durante esta operaçào, sera necessario evitar que o 

materiai em excesso danifique de modo irreversfvel a 

integridade dos estratos de revestimento adjacentes. 

Para incrementar a difusào da calda, o Adjudicatario 

devera praticar furos profundos até pelo menos meta

de da espessura das alvenarias. 

No caso de espessuras inferiores a 60-70 cm, as 

injecçòes serào efectuadas s6 de um dos lados da 

estrutura. Para espessuras superiores a 70 cm, deve

ra intervir-se em ambas as faces. No caso de espes

suras muito elevadas, ou sempre que seja impossfvel 

injectar dos dois lados, a alvenaria devera ser perfu

rada de um s6 lado, até se atingir a profundidade de 

2/3 da espessura. 

Todas as fissuras, roturas e pequenas fracturas entre 

os diversos elementos das estruturas que constituem 

objecto da intervençào serào previamente seladas, 

para nào permitir que a calda ligante extravase. 

Antes de efectuar a injecçào, a massa de alvenaria 

devera ser lavada até à ·saturaçào para que a operaçào 

de injecçào seja feita com urna densidade de calda 

tanfo quanto possfvel constante. A pré-lavagem pro

funda permitira ainda identificar e confirmar as porçòes 

das zonas a tratar, que corresponderào às manchas 

mais escuras, porque mais saturadas, para além de 

detectar a existència de eventuais lesòes nào visfveis. 

A lavagem sera feita com agua pura, preferivelmen

te desionizada e livre de matérias terrosas. Durante a 

fase de lavagem serào efectuadas operaçòes suple

mentares 'de aplicaçào de emboços, refechamento de 

juntas e selagem das lesòes. Esta lavagem, se for 

excessiva, pode introduzir na parede grande quantida

de de agua, o que criara futuros problemas durante a 

secagem, afectando revestimentos e acabamentos. 

A injecçào .da calda cimentfcia podera ser composta 

de agua e cal hidraulica natural, na proporçào de 1 :1 

(100 quilos de cal para 100 litros de agua), com caldas 

de cimento, areia muito fina e/ou aditivos tais corno 

resina epoxfdica formulada especialmente e misturada 

com solvente adequado, a fim de obter urna viscosida

de correda e permitir a penetraçào da calda de manei

ra difusa. Pode ser necessario completar a injecçào de 

resina com urna injecçào de solvente a baixa pressào, 

para saturar a superficie dos blocos de pedra, t ijolos e 

argamassas. Esta injecçào de solvente a baixa pressào 

pode ser necessaria também para favorecer a difusào 

da resina epoxfdica e a sua polimerizaçào. A calda 

devera ser homogénea, bem amalgamada e isenta de 

grumos e impurezas. 

A injecçào das caldas no interior dos furos sera efec

tuada a baixa pressào, bombada manual ou automati

camente e controlada com um manometro de facil e 

imediata leitura. 

Se a lesào ou deformaçào for limitada a urna zona 

bem localizada, as partes mais deterioradas serào trata

das primeiro com urna pressào nào muito elevada e s6 

depois as zonas restantes com urna pressào superior. 

Sera efectuada preventivamente urna pré-consolida

çào, deixando escorrer urna boiaca muito flufda através 

de um funil ou tubo largo. As injecçòes propriamente 

ditas serào depois efectuadas procedendo por simetria, 

de baixo para cima, a fim de evitar desequilibrios de peso 

e alteraçòes estaticas imprevistas da estrutura. 

Depois de verificada a consistència da alv~naria em 

fase de consolidaçào, sera efectuada a injecçào da 

calda a urna pressào de cerca 0,5-1,0 kg/cm2
, de 

modo a facilitar a drenagem e obturar os furos com o 

retorno elastico. 

Sera também oportuno aumentar a pressào de 

emissào em relaçào à cota do plano de assentamento 

dos equipamentos de injecçào. O aumento sera de 112 

atmosfera por cada 3 metros lineares de desnfvel, de 

modo a equilibrar a pressào hidrostatica. A pressào 

devera ser mantida constante até que a calda nào 

extravase para fora dos furos adjacentes aos tubos. 

Depois de a calda endurecer, os tubos serào remo

vidos e os furos selados com argamassa apropriada. 

Em ediffcios de varios andares, as injecçòes devem 

ser praticadas a partir dos nfveis mais baixos. 

Sera consentido o emprego de tirantes de aço colo

cados transversalmente para evitar danos na alvenaria 

por efeito de pressòes elevadas de injecçào. 

Nào sera absolutamente permitido, salvo prescriçào 

em contrario da Fiscalizaçào, a demoliçao prévia de 

rebocos e/ou estuques para a realizaçào destas opera

çòes. Sera por isso necessario proceder à sua consoli

daçào prévia e/ou ancoragem aos paramentos da alve

naria, antes de proceder à injecçào propriamente dita. 

Urna vez terminada a operaçào, sera oportuno prever 

urna série de ensaios bem calendarizados para verifi

car a sua eficacia efectiva. 



4.9.3 Consolidaçio com injecçoes 
armadas I reticulo betonado 

Estas operaçòes, muito semelhantes às previstas 

para injecçòes de argamassas ligantes, tera.o a finali

dade de consolidar a alvenaria por meio de urna arma

dura metalica que contribuira para um aumento con

sistente da resistencia a esforços de tracçao. Durante 

estes trabalhos, o Adjudicatario devera inserir nos 

furos barras metalicas convenientemente distanciadas 

e assentes, que se solidarizam à alvenaria urna vez 

efectuada a injecçao de argamassas. O esquema de 

distribuiçào, a inclinaçao e o diametro da.s barras sera.o 

indicados pela Fiscalizaçao, em funçao das lesòes e 

deformaçòes encontradas durante a mapeamento das 

anomalias do edificio ou das alteraçòes ao equilibrio 

estatico provocadas dorante a execuçào dos trabalhos 

de consolidaçào. 

Os trabalhos deverào ser conduzidos de forma a 

criar no interior da alvenaria urna estrutura solidamen

te concatenada, capaz de resistir aos varios estados de 

solicitaçào. 

As armaduras sera.o constitufdas por varòes de aço 

inoxidavel (correntes ou de aderéncia melhorada), com 

os diàmetros prescritos no projecto ou ordenados pela 

Fiscalizaçao. 

As barras poderao ser eventualmente pré-esforça

das, para gerar urna reacçao na ~lvenaria antes da 

ocorréncia de d~formaçòes posteriores. Este tipo de 

operaçào podera ser efectuado com varòes de aço 

roscados nas extremidades, que serào colocados sob 

tensa.o por meio de pratos metalicos de distribuiçào de 

cargas e parafusos manobrados com chaves din.amo

métricas. Podem também usar-se barras de aço pré

-tensionadas por meio de macacos. 

4.9.4 Consolidaçio com paredes 
finas de contençio 

Este tipo de consolidaçao podera ser usado unica e 

exclusivamente em alvenarias especialmente degrada

das, que nào sào capazes de exercer pienamente a sua 

funçào estatica, mas que de qualquer modo devem ser 

parcial ou integralmente conservadas. Por este motivo, 

esta técnica deve ser usada com as devidas cautelas, 

nunca de maneira generalizada, segundo indicaçào de 

projecto da Fiscalizaçào e com a aprovaçào dos 6rgàos 

de tutela do bem que é objecto da intervençào. A con

solidaçào sera realizada fazendo aderir de um lado, ou 

de ambos os lados, da superficie de alvenaria, laminas 

betonadas in situ com malhas electrossoldadas ou de 

aço distendido, ligadas entre si por varòes de aço. 

O Adjudicatario devera, por isso, demolir, com autori

zaçào da Fiscalizaçao, os velhos rebocos, os revesti-

mentos parietais e as partes incoerentes e em fase de 

descolamento, até chegar à parte sà da estrutura 

As lesòes serào avivadas e limpas de poeiras com o 

auxilio de ar comprimido e aspiradores. 

Deverào ser realizadas perfuraçòes passantes obli

quamente (pelo menos 6 por metro na direcçào longi

tudinal da alvenaria) e no seu interior introduzidos 

varòes de aço que serào deixados salientes da estru

tura pelo menos 10 cm de cada lado. Os varòes serào 

do tipo e com o diàmetro indicado no projecto, e/ou 

corno ordenado pela Fiscalizaçao, com diàmetro mini

mo de 4 a 6 mm. Quando as eventuais lesòes, fissuras 

ou partes de estrutura situa~as. debaixo dos furos tive

rem sido enchidas com a argamassa prescrita, poderao 

ser posicionadas as malhas electrossoldadas em 

ambos os lados da alvenaria. As redes terào o diàme

tro e. a malha corno especificado no projecto e/ou exi

gido pela Fiscalizaçào.-Serào prolongadas pelo menos 

50 cm na correspondencia dos cunhais, de modo a 

ligar ortogonalmente as novas paredes armadas com 

outras estruturas portantes. As redes deverao também 

ser ligadas às barras. 

Sobre a estrutura previamente molhada sera aplica

da urna camada de argamassa do tipo prescrito no pro

jecto e/ou pela Fiscalizaçào. 

Devera ter-se sempre presente, salvo indicaçào em 

contrario da Fiscalizaçào, que: 

• para realizar espessuras de contençào inferiores 

a 3 cm se devera aplicar a argamassa sob forma 

projectada; 

• para realizar esp.essuras de contençào entre 3 
e 5 cm, a argamassa devera ser aplicada 

manualmente, em espessuras nào superiores 

a 2 cm; 

• para realizar espessuras de contençào entre 5 

e 10 cm, devera recorrer-se à cofragem e 

betonagem. Para obter espessuras superiores 

às referidas, a projecçào devera ser feita em 

varias passagens. 

As espessuras e o tipo de assentamento deverào ser 

definidos em funçào da degradaçào da estrutura e do 

tipo de solicitaçòes a que se encontra ou se encontra

ra submetida. 

Para intervir em anomalias isoladas, mesmo de 

espessuras importantes, na correspondéncia com 

intersecçòes das paredes, a malha electrossoldada 

podera ser usada em bandas de largura compreendida 

entre 50 e 80 cm, posicionadas e pregadas em ambos 

os lados da alvenaria, ligadas entre si por varòes pas

santes através das lesòes que terào sido previamente 

descarnadas e limpas das partes incoerentes. A arga

massa a utiliiar para preenchimento das eventuais 

lesòes sera, salvo indicaçào diversa da Fiscalizaçào, 

preferivelmente do tipo expansivo ou sem retracçào. 
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4.9.5 Consolidaçao com tirantes 
metalicos · 

Este tipo de consolidaçào sera usado quando se 

exija urna melhoria da prestaçào estatica do conjunto 

estrutural, reduzindo ao minimo a utilizaçào de betào 

armado ou outras técnicas excessivamente invasivas e 

irreversfveis. A inserçào de tirantes, ancorados por pra

tos de dimensòes adequadas, por c.haves e ferrolhos 

ou por ancoragem continua, é certamente util para 

dotar o edificio de urna cintagem elastica, em alterna

tiva às cintas em betào armado. 

Os tirantes podem ser realizados com barras 

comuns de aço para armaduras ou com barras de aço 

dispostas horizontalmente e verticalmente ao longo da 

totalidade do comprirn.,ento e altura das paredes. Sem

pre que os pavimentos nào sejam capazes de assegu
rar um atirantamento suficiente das paredes, deverào 

ser inseridos tirantes horizontais, que serào ancorados 

no exterior das pr6prias paredes. Em alternativa, pode

ra fazer-se com que os soalhos e pavimentos funcio

nem corno cadeias ou tirantes, aplicando às vigas e às 

solivas ferrolhos ancorados às faces exteriores das 

paredes. Estes elementos deverào ter sido considera

dos ja na fase de projecto. 

O emprego dos t irantes em aço é destinado a 

melhorar o esquema estrutural e, simultaneamente o 

comportamento do edificio no caso de urna acçào sis

mica. 

Os tirantes metalicos deverào ser aplicaqos de pre

ferencia no interior das alvenarias e fixados às extre

midades com pratos metalicos destinados à distribui

çào das cargas. Os tirantes metalicos poderào também 

ser deixados completamente à vista, no caso em que o 

projecto o preveja e/ou s.egundo indicaçòes espedfi

cas da Fiscalizaçào. 

Depois de impiantar os nlveis e os eixos dos tirantes, 

o Adjudicatario devera criar a zona de inserçào dos 

tirantes usando trépanos exclusivamente rotativos com 

os diametros prescritos e procurando evitar fracturas 

nas ligaçòes ou qualquer alteraçào ao equilibrio da 

estrutura em tratamento . 

Quando se tenha que colocar os tirantes aderentes 

aos paramentos externos, o Adjudicatario devera pra

ticar na alvenaria os roços necessarios. A sua posiçào 

e dimensòes serào prescritas no projecto e deverào 

ser capazes de conter os planos de colocaçào dos 

tirantes e dos pratos de ancoragem, cujas secçòes de 

apoio deverào ser aplanadas com argamassa de baixa 

retracçào. 

Os tirantes, urna vez cortados e roscados em cerca 

de 10 cm em cada extremidade, serào colocados e 

fixados aos pratos (com as dimensòes e espessuras 

prescritas) mediante porcas roscadas e prevendo 

camisas protectoras adequadas. 

Quando as camisas tiverem endurecido, o Adjudica

tario colocara em tensào os tirantes por meio de cha

ves dinamométricas, de modo a que a tensào aplicada 
nào seja superior a 50% da admissfvel pelo varào de 

aço. Por fim serào soldadas as porcas roscadas. 

A zona da cabeça dos tirantes, se ficar no interior da . 

estrutura, podera ser preenchida, segundo indicaçòes 

precisas da Fiscalizaçào, com injecçòes de argamas

sas reoplasticas ou de produtos sintéticos, enquanto 

que os roços ou encaixes longitudinais poderào ser 

selados com argamassas ou deixados à vista, podendo 

ser acabados de modo a nào provoc.arem grande cen

traste estético com o paramento de alvenaria . 

Para garantir as melhores prestaçòes estaticas da 

estrutura, os t irantes horizontais deverào ser posicio

nados em correspondencia com o nivei dos soalhos ou 

outras estruturas horizontais e· o espaço entre dois 

t irantes contlguos devera ser reduzido ao minimo. 

Os tirantes verticais, diagonais e inclinados serào 

inseridos em furos passantes (com diametro de 45 a 

65 mm) através das alvenarias. Nestes furos sera 

depois injectada à pressào urna calda à base de arga

massa epoxldica de composiçào estudada para a for

maçào do encabeçamento da ancoragem. Nos casos 

em que a alvenaria se encontre muito degradada, sera 

feita primeiro urna consolidaçào com argamassa à 
base de cais naturais. Serào depois colocados em obra 

os pratos de ancoragem. A operaçào de colocaçào em 

tensào sera executada depois da cura do encabeça

mento da ancoragem. A real izaçào destas ligaçòes 

podera ser feita com um ou mais cabos (varòes), em 

funçào do nivei de rigidez que a Fiscalizaçào conside

rar necessario introduzir n·a estrutura. 

O posicionamento, a forma e as dimensòes dos pra

tos de ancoragem deverào ser indicados no projecto e 

pela Fiscalizaçào, podendo ser ortogonais ou inclina

dos em relaçào ao tirante, com bloqueio simples ou 

efectuado com mais de um cabo. 

4.10 ESTRUTURAS HORIZONTAIS 
OU INCLINADAS, PAVIMENTOS, 
AB0BADAS E COBERTURAS. 
CONSTRUçOES 

· 4.10.1 Construçao de abobadas 

As ab6badas em geral serào construfdas sobre 

cimbres s61idos, formados segundo as melhores 

regras e de modo a que o manto assu~a a confor

maçào desejada para o intradorso dos arcos, ab6ba

das ou platibandas', tendo ja em consideraçào o pos

terior assentamento e abaixamento, depois do des

cimbramento. 



O Adjudicatario podera usar os cimbres que julgue 

mais convenientes, desde que apresentem estabilida

de e segurança. O Adjudicatario fica por isso total

mente responsavel pelo seu comportamento e é obri

gado a demolir e refazer a seu cargo e expensas, as 

ab6badas que, depois de descimbradas, se venham a 

deformar ou a perder a resistencia desejada. 

Terminada a montagem do cimbre e cuidadosamen

te preparada a superficie de assentamento das ab6ba

das, serào assentes as aduelas de pedra ou tijolo com 

as juntas dispostas na direcçào precisa dos raios de 

curvatura do intradorso, procedendo de forma graduai 

e de ambos os lados das impostas. 

Os blocos usados no fecho do arco ou ab6bada deve

rào ser do mesmo materiai usado no resto da ab6badas 

e colocados à pressào para evitar futuros cedimentos. 

Serào conservados os limites d.a espessura das jun

tas fixados nos artigos precedentes, segundo as diver

sas categorias de alvenarias. 

Para as ab6badas de pedra serào usados blocos, 

tanto quanto possivel regulares, com leitos natural

mente planos ou bem aplanados com o martelo. 

Nas ab6badas de tijolos de forma e dimensòes ordi

narias, as juntas nunca deverào exceder a espessura 

de 5 mm no intradorso e de 10 mm no extradorso. Para 

ab6badas de raio reduzido, o Adjudicatario, é obrigado, 

sem direito a nénhuma compensaçào especial, a cor

tar os tijolos para os tornar cuneiformes, ou a usar tijo

los especiais com a forma de aduelas, sempre sem 

compensaçào adicional. 

Os materiais serào cuidadosamente escolhidos, 

assentes e concatenados com argamassa, em especial 

as ultimas fiadas, segundo as melhores regras de boa 

execuçào, de forma a obter urna estrutura perfeita na 

sua integridade. As impostas dos arcos, platibandas e 

ab6badas deverào ser executadas ao mesmo tempo 

que os pés-direitos e deverào ficar bem solidarias aos 

mesmos. A largura das impostas devera ser sempre 

superior a 20 cm. . 

Sempre que se tenham que apoiar ab6badas ou arcos 

em pés-direitos ja existentes, as impostas serào regula

rizadas previamente com todos os trabalhos necessa

rios, que fazem parte dos encargos do Adjudicatario. 

Para as ab6badas obliquas, os tijolos deverào ser 

cortados segundo a sua largura e dispostos segundo 

os eixos do aparelho prescrito. 

Nas alvenarias de tijolo burro, postos ao chato, 

assentes com cimento de presa rapida para a forma

çào de abobadilhas cilfndricas, de barrete de clérigo, de 

aresta, com a zona centrai quase plana, rampantes, 

etc., serào seguidas todas as normas e cautelas que a 

arte e'specializada prescreve, de modo a obter a melh~)r 
realizaçào possivel. 

Nas abobadilhas, serào executadas as nervuras de 

extradorso, qnde sejam necessarias, com a largura de 

meia vez tijolo, concatenadas à abobadilha durante a 

sua construçào. 

Para qualquer tipo de arco ou ab6bada, o Adjudica

tario nào procedera ao descimbramento sem a prévia 

autorizaçào da Fiscalizaçào. 

Os cimbres serào abaixados lenta e uniformemente 

em toda a sua superficie, evitando sempre que urna 

parte da ab6bada fique desapoiada e outra se mante

nha apoiada pelo cimbre. 

4.10.2 Construçio de soalhos 
e pavimentos 

As coberturas das divisòes e dos vàos poderào ser 

efectuadas, segundo as disposiçòes da Fiscalizaçào, com 

soalhos de um dos tipos que se descrevem neste artigo. 

Os sobrados serà6 feitos com ta,buas de largura e 

espessura igual à fixada, aplainadas simplesmente na 

face vista ou em ambas as faces, e ligadas a meio fio 

(solho aparelhado à portuguesa) ou a macho femea 

(solho aparelhado à inglesa), conforme o prescrito no 

projecto. 

As tabuas deverào assentar sobre o vigamento, de 

modo a que os sobrados fiquem bem planos e nive

lados, e bem apertados, com juntas nào superiores a 

2 mm. 

Cada tabua sera pregada com dois pregos em cada 

viga sobre que assenta e com tres nas extremidades. 

Nos soalhos aparelhados à inglesa, os pregos nào 

deverào notar-se. 

Os pregos serào posteriormente rebatidos, e as 

tabuas aplainadas por forma a se obterem superficies 

bem desempenadas. 

Quando o vào do sobrado exigir mais de urna tabua 

em cada fiada, dispor-se-ào as tabuas de forma a que 

as juntas de urna fiada alternem com as da seguinte. 

Salvo indicaçào expressa em contrario, os sobrados 

serào depois raspados, betumados e encerados, e no 

caso de se aplicarem cores, corno acontecera quandos 

os soalhos forem de madeira de pinho, estas deverào 

ser previamente submetidas, em amostras, à aprova

çào da Fiscalizaçào. 

Considera-se implicitamente obrigat6ria a execuçào 

de rodapés de 7 cm de altura, se outra nào for fixada, 

e da mesma madeira empregue nos sobrados. 

A Fiscalizaçào tem a liberdade de prescrever o sis

tema e tipo de soalho de cada divisào, e para cada tipo 

de soalho estabelecera a sobrecarga acidental a con

siderar, que devera, com as prescriçòes associadas, ser 

escrupulosamente observada pelo Adjudicatario. 

O Adjudicatario devera proceder também à instala

çào firme de ganchos agarrados às faces inferiores 

dos ditos soalhos para pendurar candeeiros, n'? nume

ro, forma e posiçào ordenada pela Fiscalizaçào. 
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Lajes sobre vigas e vigotas de madeira: as 

vigas principais de madeira a quatro fios terào as sec

çòes e os comprimentos indicados no projecto em fun

çào dos vàos e das solicitaçòes previsias. 

As vigotas de 8 x 10 cm a quatro fios serào coloca

das à distancia entre eixos correspondente ao compri

mento das tijoleiras que serào colocadas por cima. Os 

vazios sobre as vigas, entre as vigotas, deverào ser 

enchidos com alvenaria. Sobre o extradorso das tijolei

ras sera aplicada urna camada de betào magro de cal 

hidraulica ou formigào fino. 

Abobadilhas entre vigas de ferro com perfil 

Grey: os tijolos das abobadilhas podem nestes casos 

ser maciços ou perfurados, de dimensòes correntes e 
em numero suficiente para vencer · os vàos entre as 

vigas, ou com urna unica lajeta de ceramica perfurada 

entre vigas. 

As vigas terào as secçòes prescritas e serào coloca

das com a distancia interaxial detinida pela Fiscaliza

çào. Esta distancia devera para qualquer caso ser sem

pre inferior a 1 metro. Antes da sua colocaçào, as vigas 

serao pintadas a minio (zarcào) e perfuradas para apli

caçào dos ferrolhos, dos tirantes e dos varòes de arma

dura das platibandas. 

Os ferrolhos serào aplicados nas extr~midade alter

nadamente (isto é, urna viga com um ferrolho e a 

seguinte sem). Para as vigas de comprimento superior 

a 5 metros, serào também instalados tirantes transver

sais distanciados de menos de 2,50 m entre si. 

As abobadilhas de tijolo burro ou perfurado, serào 

executadas a cutelo, com espessura de meia vez tijolo, 

com argamassa comum ou com os tijolos ao chato, 

com argamassa de presa rapida, com urna f lecha varia

vel entre 5 e 10 cm. 

Quando a flecha tor superior a 5 cm, deverào ser 

sempre intercalados grampos de ferro entre os tijolos 

das abobadilhas, para assegurar a aderencia das arga

massas de enchimento do intradorso. Eventuais lajetas 

a aplicar no intradorso para realizaçào de tectos planos 

serào apoiadas nos banzos inferiores das vigas, depois 

de estas serem conveniente recobertas . 

As abobadilhas de tijolo serào depois enchidas alé à 
altura do banzo superior da viga e do extradorso das 

abobadilhas. Acima deste ultimo nfvel, serào realizadas 

betonilhas com inertes ligeiros, corno a Leca, conve

nientemente passadas pelo crivo e depuradas de mate

riais pesados, amassadas com argamassas magras 

finas, até preenchimento completo de todos os vazios. 

Quando a face inferior das lajetas de ceramica tor 

rebocada, sera oportuno aplicar previamente um 

emboço de argamassa cimentfcia e evitar descola

mentos do proprio reboco. 

Lajes em betao armado: para estas lajes serào 

aplicadas todas as normas e prescriçòes de execuçào 

do betào armado enunciadas no ponto 4.5. 

Lajes de tipo misto com vigotas de betao 

armado e tijoleiras de piso: sempre que exerçam 

funçào estatica deverào obedecer ao prescrito em 

todas as normas e regulamentos mencionados no 

ponto 4.5. Em particular: 

1. Deverào ser executadas de modo a que as partes 

resistentes a pressòes sejam colocadas de maneira a 

garantir uma transmissào uniforme dos esforços entre 

um e outro elemento; 

2. Sempre que seja disposta uma lajeta de betào que 

resista estaticamente em associaçào com uma lajeta 

de ceramica, esta ultima deve possuir uma forma e ser 

acabada de modo a garantir a aderencia perfeita entre 

os dois materiais, transmitindo os esforços de 

deslizamento; 

3 . A carga de rotura à compressa.o simples referida à 

secçào transversal das paredes e das pilastras nào 

deve ser inferior a 350 kglcm
2

; 

4. Todas as superffcies metalicas devem ser 

envolvidas por argamassa de cimento que tenha em 

todas as direcçòes uma espessura nào inferior a 1 cm; 

5. Para a confecçào em estaleiro de vigotas de betào 

armado, a argamassa de cimento deve ser doseada 

com mais de 6 kg de cimento por metro cubico de 

areia viva. 

4.10.3 Construçio de tectos 

Todos os tectos deverào em geral ser executados 

com a atençào necessaria para obter superficies exac

tamente horizontais (ou, ainda, com a forma das cér

ceas prescritas pelos cimbres), sem ondulaçòes ou 

outros defeitos; evitando absolutamente, num curio e 

médio prazo, rachas ou fissuras do reboco. Se estas 

lesòes se manifestarem, a Fiscalizaçào tera o direito de 

ordenar ao Adjudicatario a reconstruçào, a cargo deste 

ultimo, de todo o tecto, com as despesas inerentes ao 

arranjo e reconstruçào de qualquer outra parte da obra 

ou acabamento ja executado (estuques, pinturas, etc.). 

Na face inferior·de todos os tectos deverào ser pen

durados os ganchos para candeeiros e/ou deverào ser 

previstos furos e aberturas adequadas para a inserçào 

de corpos iluminantes que se devam encaixar. As 

madeiras que sejam usadas na construçào de tectos 

falsos deveràQ ser abundantemente revestidas em 

todas as suas faces com carbolineum. 

A Fiscalizaçào podera exigir a instalaçào de grelhas 

e respiradouros em metal para ventilaçào dos entrefor

ros dos tectos. 



Tecto falso com rede meta lica (rede de gali

nheiro): estes tectos serào compostos: 

1. da armadura principal rectilfnea ou curvilfnea em 

madeira de pinho, formada com vigotas de 6x12 cm, 

ou com pequenas cérceas compostas de duas ou trés 

tabuas sobrepostas e ligadas entre si com uma 

distancia interaxial de 100 cm; 

2. dos tarugos em pinho com secçào de 4x4 cm, 

colocados à distancia de 30 cm uns dos outros, 

solidamente fixados com pregos e ganchos às cérceas 

e às vigotas mencionadas anteriormente e encaixados 

nas alvenarias de modo a assegurar a maxima 

imobilidade; 

3. da rede metalica em fio de ferro limpo com diametro 

de cerca de 1 mm, com uma ma/ha de cerca 

de 15 mm de /ado, que sera fixada à urdidura 

de tarugos com ganchos adequados; 

4. da betonilha de argamassa bastarda ou de cimento, 

segundo o que for prescrito, que deve cobrir a rede; 

5. do ·reboco (feito com argamassa ordinaria de ca!, 

areia e cola) aplicado com a maior cura e com as 

melhores regras de boa execuçào para que se obtenha 

a menor espessura possfvel da superficie plana e lisa. 

Tecto falso tipo Perret: os tectos falsos realiza

dos com materiai especial tipo Perret (assim denomi

nados em Italia), ou semelhante, serào constitufdos de 

tijoleiras de piso de 2,5 cm de espessura, armadas lon

gitudinalmente com varòes de aço afogado em arga

massa de 3 kg de cimento P.ortland por metro cubico 

de areia, sendo tudo ancorado ao soalho sobrejacente 

mediante robustos ganchos de ferro, colocados regu

larmente a distancia conveniente, 

A face à vista do tecto falso sera rebocada com 

argamassa bastarda. 

Tecto falso armado tipo Stauss: os tectos com 

lajetas armadas tipo Stauss ou semelhantes serào 

constitufdos essencialmente çle bandas de rede de fio 

de ferro recozido de 1 mm de diametro, malha de 

20 mm de lado, tendo as intersecçòes reforçadas por 

cruzetas de forma: poliédrica de argila cozida a alta 

temperatura, que asseguram urna boa superficie de 

aderencia à argamassa. 

Estas tiras sào agarradas nas extremidades a var6es 

de ferro de pelo menos 8 mm de diametro, ancorados 

por sua vez às paredes perimetrais com ganchos espe

ciais colocados entre si a urna distancia de 25 cm. 

Estas redes serào bem puxadas e estendidas com 

esticadores de cabos e suspensas por ganchos inter

médios (interdistanciados de cerca 40 cm) e, sempre 

que necessario, mediante laços de varào de ferro de 

3 mm de diametro, de modo a que toda a superficie 

fique solidamente fixada ao tecto sem a possibilidade 

de ceder em nenhum ponto. 

A montagem dos andaimes sera identica à de um 

tecto normai: a argamassa lançada com força contra o 

reticulado deve penetrar bem nos furos entre as varias 

cruzetas, formando atras delas o maior numero de 

cabeças de cogumelo que agarrem o reboco à rede. 

No revestimento de superffcies curvilfneas molda

das, tanto nos sistemas comuns corno no sistema 

Stauss, a rede metalica do tecto falso devera acompa

nhar as cérceas de suporte que se situam atras, dis

postas convenientemente. A rede sera fixada a estas 

cérceas com todos os cuidados, para que fique bem 

segura e assuma a curvatura desejada. 

Tecto falso com gesso cartonado: nestes casos 

os tectos falsos serào constitufdos por painéis de car

tào gesso com espessura mfnima de 10 a 13 mm, fixa

dos a urna estrutura de suporte, por sua vez presa por 

fios de suspensào e buchas de expansào (no caso de 

fixaçào a lajes de betào). 

As junçòes entre painéis serào convenientemente 

estucadas com o uso de tela textil e gesso, completa

mente afagadas, alisadas e passadas à lixa. 

Durante a montagem de tectos falsos deverào ser 

previstos todos os remates, aberturas e reforços neces

sarios para instalaçào de grelhas, difusores, armaduras 

de iluminaçào e outros elementos previstos pelo pro

jecto ou directamente indicados pela Fiscalizaçào. 

4 .10.4 Construçao de telhados 

A cobertura do telhado sera suportada por urna 

estrutura de madeira, ferro ou betào armado, com as 

dimensòes e disposiçào prescritas pelo projecto e pela 

Fiscalizaçào. 

Sobre a estrutura principal serào dispostas as 

madres, os frechais e o varedo de madeira (armadura 

secundaria) sobre o qual sera colocado depois o manto 

de telhas directamente ou com interposiçào de um 

forro de madeira ou materiai ceramico. 

Forro e guarda-po de madeira: sera constitufdo 

por tabuas de madeira de pinho com urna espessura de 

2,5 cm, aplainadas na face à vista. unidas à face e pre

gadas à urdidura sobrejacente de varedo, frechais e 

madres. 

o guarda-po sera de forro tosco, pregado sobre o 

varedo, sendo sobreposto com urna sobreposiçào de 

2 cm (trincado) por forma a apresentar urna superficie 

bem desempenada e com inclinaçào uniforme. A lar

gura da tabua de forro nào pode ser inferior a 18 cm. 

A ripa para a telha de canudo, assente sobre o guarda

-po deve ter a secçào de 7x3 cm, sendo pregada com 

o espaçamento de 22 cm. 
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Forro de ladrilhos ceramicos: sera efectuado 

colocando os ladrilhos ao lado uns dos outros sobre as 

madres, frechais e varedo. Os ladrilhos serào alinhados 

de modo a que as suas extremidades assentem sobr_e 

o eixo das ditas vigas secundarias de tnadeira e que as 

juntas entre elas nào sejam superiores a 6 mm. As jun

tas serào estucadas com argamassa hidraulica liquida. 

As fiadas extremas ao longo do beirado serào travadas 

por urna tabua ou viga de madeira de pinho pregado à 

urdidura subjacente do telhado. 

Telhas curvas ou de canudo: a cobertura de 

telhas a seco sera feita assentando sobre perffcie a 
cobrir, urna primeira fileira de telhas com a convexida

de orientada para baixo, dispostas em fiadas bem ali

nhadas e contfguas, sobrepostas de 15 cm, se neces

sario com o auxmo de fragmentos de telha. Sobre esta 

fileira sera colocada urna segunda, com a convexidade 

virada para cima, semelhantemente acavaladas de 

15 cm e dispostas de modo a que recubram a junta 

entre as telhas subjacentes. 

O telhado é colocado de baixo para cima, prolon

gando-se as fiadas até ao cume e aos rinc6es. 

Sempre que possfvel, as telhas devem chegar intei

ras ao espigào. Os cortes a executar perto das calei

ras, "lar6s e calhas de empenas, etc." serào executados 

paralelos às referidas caleiras. 

Serào aplicados telh6es curvos lisos para remate 

das curvas e dos rinc6es, com os respectivos "tama

nhos ceramicos". 

As extremidades das telhas em ambas as camadas 

serào perfeitamente alinhadas tanto na direcçào para

lela ao beirado corno em qualquer direcçào diagonal. 

O espigào ou cume, os .rinc6es e os lar6s serào rea

lizados com telhas especiais. 

As telhas do espigào e dos rinc6es serào conve

nientemente ligadas com argamassa, o mesmo se apli

cando a todas as telhas que formem o contorno das 

varias aguas do telhado, que apoiam sobre as paredes, 

clarab6ias, lanternins, chaminés e semelhantes, que 

devem ser afogadas em argamassa . 

A cobertura de telhas sobre um leito de argamassa 

sera efectuada com as mesmas normas indicadas para 

a cobertura de telhas a seco, devendo o leito de arga

massa ter a espessura de 4 a 5 cm. 
As telhas novas de substituiçào devem satisfazer a 

NP494 e a NP498. 

Telha Portuguesa: a execuçào de coberturas em· 

telha Portuguesa devera obedecer aos seguintes 

princfpios: 

Nos telhados com te1ha de canudo ou Portuguesa, 

as telhas deverào trincar pelo menos 7 cm, nào se per

mitindo colos nos canais. Construir-se-ào as passadei

ras que forem necessarias, tanto na sanca corno· ao 

longo da perna e dispor-se-a em todo o telhado urna 

telha ventiladora por cada 4 m2 de superficie. Neste 

caso poder-se-a utilizar a telha ventiladora da telha 

lusa, cortando-se-lhe a aba. 

As telhas s6 se assentarào definitivamente depois 

de conclufda a estrutura do telhado, incluindo a execu

çào de algerozes. 

Os telhados serào valadios, cravados, argamassa

dos, mouriscados ou meio mouriscados, de acordo 

com o indicado pela Fiscalizaçào. 

Na execuçào de telhados cravados, aplicar-se-a 

argamassa semente na superficie de sobreposiçào. 

Na execuçii.o de telhados argamassados, depois da 
telha de cobertura ficar cravada, sera acompanhada 

lateralmente com argamassa que sera cortada a 45°. 

A argamassa a aplicar sera de cal (1 :3) com duas par

tes de areia do rio e urna parte de areia de corroios cri

vada, podendo o ligante (cal) ser derregado com 61eo 

vegetai, de peixe ou sebo, na percentagem de 7%. 

Telha de encaixe tipo Lusa, aba e canudo: As 

telhas s6 serào assentes definitivamente depois de 

construfdos lanternins, rinc6es ou revessas, algerozes, e 

o telhado, urna vez conclufdo, devera apresentar super

ffcies bem desempenadas e com inclinaçào uniforme. 

As telhas serào bem travadas e dispostas por fiadas 

paralelas, começando-se sempre o seu assentamento 

de baixo para cima e, se tal for fixado, serào ligadas às 

ripas por meio de ararne de ferro zincado, de cobre, ou 

de latào recozido. 

Construir-se-ào as passadeiras que a Fiscalizaçào 

considerar necessarias, tanto nas sancas corno ao 

longo das pernas, e devera dispor-se em todo o telha

do urna telha ventiladora por cada 6 m2 de cobertura. 

Havera sempre telhas passadeiras para acesso às 

chaminés, lanternins e elementos analogos. Estes 

acessos partirào de pontos a indicar pela Fiscalizaçào. 

Os espigoes, cumes e rinc6es destas coberturas, 

que serào formados por telh6es cobrindo as telhas de 

duas aguas e· assentes com argamassa, deverào ser 

bem rectilfneos, sem inflex6es ou irregularidades de 

qualquer espécie. 

Os remates nos rinc6es, beirados, cantos, etc. serào 

sempre feitos com elementos ceramicos pr6prios, de 

qualidade igual à da telha a empregar. 
Em todas as partes oblfquas, ou em que houver que 

cortar telhas, estas terào urna superficie maior que a 

metade duma telha inteira, conservando sempre o talào 

de suspensào. Nos canais dÒs lar6s, empregar-se-a 

chapas de zinco n° 12. 

O tipo de telhas a empregar e a forma do seu 

ass.entamento, a argamassa e o seu traço, a usar no 

assentamento dos telh6es, e a natureza e espessura 

de chapa a empregar no revestimento dos canais, 

serào os fixados no projecto e pela Fiscalizaçào, usan-



do-se, quando nada for dito em contrario, argamassa 

bastarda de cimento, cal e areia a 1 :2:8 e chapa de 

zinco n° 16. 

Todas as ligaçòes dos telhados às alvenarias das 

chaminés e tubos de ventilaçào, etc. serào protegidas 

por meio de chapa de zinco n° 12, a colocar de acordo 

com as indicaçòes da Fiscalizaçào e de forma a tornar 

essas ligaçòes perfeitamente estanques. 

Cobertura com telhas à romana: a cobertura 

com telhas à romana, efectuada com telhas curvas e 

telhas planas, devera ser seguida segundo as normas 

precedentes. No telhado à romana sao colocadas pri

meiro as telhas planas devidamente intervaladas e 

sobrepostas. Sucessivamente, é pousada urna segunda 

camada de telhas curvas que cobrirào os vazios entre 

as varias fileiras de telhas planas. Também para este 

tipo de cobertura a seco deverào ser fixadas com arga

massa hidraulica de resistencia média, as telhas dos 

espigòes, dos coroamentos, das paredes de emperia, 

etc. No contacto com os beirados serào usados, sem

pre no caso de telhado à romana, elementos especiais 

concatenados de faces paralelas. 

Cobertura de telhas planas: na cobertura de 

telhas planas de encaixe (mars.elha ou equivalentes), 

as telhas, quando tenham que ser apoiadas sobre 

estruturas de madres, frechais e varedo, serào fixadas 

às ditas estruturas mediante fios de ferro zincado, com 

cerca de 1 mm de diametro, que passando na orelha 

existente na parte inferior de cada telha, se enrolara a 

um prego zincado, fixado numa das faces das madres, 

dos fr~chais ou do varedo. 

Quando as te!has tenham que se apoiar sobre um 

forro de madeira, serào sobre este pregados sarrafos, 

·previamente, com urna secçào de 3-4 cm, dispostos de 

maneira a que possam suportar os dentes de cada 

fiada de telhas. 

Para o assentamento de telhas planas de encaixe 

em forros de materiai ceramico, deverào ser criados 

cordòes de argamassa de largura entre 4 e 5 cm apli

cados sobre os ladrilhos, onde cada telha devera ser 

agarrada. Nos espigòes, deverào ser empregues meias 

telhas rectilfneas, e nos rincòes e lar6s meias telhas 

diagonais para assegurar a selagem e a estanquidade 

de ambas as fiadas intersectantes. 

Nos espigòes ou cumeeiras serào colocadas telhas 

de formato especial assentes com argamassa hidrauli

ca e inserido um numero adequado de telhas especiais 

de ventilaçào. 

Coberturas com p lacas de ardesia artif icia l : 

as coberturas em ard6sia artificial poderào ser execu

tadas nas seguintes modalidades: 

Com placas onduladas normais 

espessura de 5,5 a 6 mm; 

Com placas onduladas à romana 

espessura de 5,5 a 6 mm; 

Com placas bnduladas à toscana 

espessura de 5,5 mm; 

Com placas planas à francesa 

espessura de 4 mm. 

As placas serào sempre colocadas sobre um forro 

de madeira de pinho de espessura minima de 25 mm 

com revestimento superior em cartào asfaltado ou 

sobre um varedo de madeira de pinho com secçòes de 

4x4 cm ou 7x7 cm, dependendo da distancia interaxial 

e do tipo de cobertura. As placas de ard6sia artificial 

sào fixadas com acess6rios especiais de ferro zincado 

(grampos, ganchos, pregos, parafusos, aranhas, etc). A 

sua sobreposiçào, em funçào do tipo de f?laca, devera 

situar-se entre os 5 e 8 cm. Todos os tipos de elemen

tos de cumeeira e terminais especiais serào fixados 

com os acess6rios correspondentes. 

A ard6sia artificial para coberturas podera ser pedida 

na cor cinzento natural, vermelho, negro ou acastanhado. 

4.10.5 Coberturas em terraço 

A cobertura em terraço do ultimo piso sera executa

da quase de nivei e as pendentes a dar ao terraço, nào 

inferiores a 1 %, serào obtidas mediante inclinaçào da 

betonilha aligeirada de cobertura. Sobre eia sera reali

zada urna camada de forma com argamassa hidraulica 

de 2 cm de espessura (camisa de cal) seguida de um 

estrato de asfalto, que sera dado em duas aplicaçòes 

sucessivas com espessura de 8 mm cada urna, em 

direcçòes ortogonais, de forma a evitar qualquer infil

traçào de agua. 

Também as paredes perimetrais dos terraços serào 

protegidas na parte inferior, previamente preparada 

com reboco grosseiro, com a aplicaçào vertical de 

asfalto com urna espessura de 8 mm e altura nào 

inferior a 20 cm, ligada convenientemente aos estra

tos ja referidos. 

Sobre as camadas de asfalto sera depois aplica

da directamente (sem leito de assentamento) a 

pavimentaçào. 
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4 .11 ESTRUTURAS HORIZONTAIS 
OU INCLINADAS, AB0BADAS, 
SOALHOS E COBERTURAS. 
DEMOLlçOES, SUBSTITUlçOES 
E LIGAçOES 

4.11.1 Demoliçoes 

Para os trabalhos de demoliçào de abébadas, soa

lhos e coberturas, o Adjudicatario sera obrigado a obe

decer às normas enunciadas no ponto 1.2 do presente 

Documento, e também às seguintes disposiçòes: 

GENERALIDADES 

As intervençòes de demoliçào ou substituiçào s6 

serào executadas em partes ou sistemas estruturais que 

sejam considerados totalmente irrecuperaveis depois de 

um levantamento e urna analise profunda O mesmo se 

aplica a todos os sistemas e/ou subsistemas que nào 

sejam capazes de exercer a sua funçào estatica depois 

de terem sido executadas ou simuladas consolidaçoes 

localizadas ou gerais, capazes de trabalhar em paralelo 

ou em modo colaborante com os mesmos. 

As substituiçoes parciais s6 serào feitas quando 

algumas partes ou elementos da estrutura se apresen

tem deteriorados a ponto de nào garantirem a estabili

dade da estrutura. Para o efeito, serào sempre usados 

materiais e técnicas fiaveis, preferivelmente removfveis 

e substitufveis, que contrastem pela sua forma e/ou 

tipologia e/ou materiai com os elementos existentes, 

sendo claramente reconhecfveis. 

Todas estas operaçoes deverào ser previamente 

acordadas com a Fiscalizaçào depois da devida auto

rizaçào das entidades responsaveis pela tutela do 

bem objecto da intervençào. Como regra geral deve 

ser considerada a recuperaçào integrai de todas as 

pavimentaçòes segundo indicaçòes especfficas da 

Fiscalizaçào. 

Coberturas: observando as generalidades referi

das anteriormente, a demoliçào de coberturas sera 

feita com grande cautela e nas condiçoes de maxima 

segurança para os operadores. Sera assim feita a des

montagem do revestimento de cobertura, dos algero

zes, caleiras, chaminés, cumeeiras e forros de rincoes . 

S6 em seguida o Adjudicatario podera remover os dife

rentes componentes da estrutura, seja eia de madeira, 

de ferro ou de betào armado. 

Na presença de cornijas ou de algerozes em conso

la, devera garantir-se que estes se conservem ancora

dos ao pavimento mais elevado, ou seguros pelo peso 

da cobertura. Neste ultimo caso, e antes de remover a 

estrutura principal, devera proceder-se ao escoramen

to prévio das cimalhas e das cornijas. 

A demoliçào das coberturas, devera ser efectuada 

operando no interior do edificio. Caso contrario, os ope

rarios deverào trabalhar exclusivamente na estrutura 

principal e nunca na secundaria, empregando tabuas e 

dormentes estrategicamente colocados para garantir a 

redistribuiçào dos esforços durante a demoliçào. 

As madres e os frechais serào arrancados das posi

çoes originais evitando fazer alavanca sobre as alvena

rias existentes mediante escoramento, suspensào e 

corte destes elementos de madeira 

As lajetas monolfticas de betào armado sem arma

dura principal visfvel deverào ser previamente escora

das e contraventadas de maneira a identificar a dispo

siçào dos varoes de armadura . 

O Adjudicatario devera ainda evitar a queda das 

matérias removidas sobre os pisos subjacentes, dos 

materiais removidos e a acumulaçào excessiva dos 

mesmos sobre os pavimentos e soalhos. 

Abobadas que suportam pavlmentos: a demo

liçào destas ab6badas, quando apresentem problemas 

de estabilidade evidentes, sera diversificada em tunçào 

das técnicas usadas na sua construçào, do seu estado 

de degradaçào, da natureza da deterioraçào e das con

diçòes da envolvente . 

O Adjudicatario sera sempre obrigado a escorar e 

contraventar seguindo as indicaçoes da Fiscalizaçào, 

de modo a assegurar a estabilidade dos ediffcios e 

estruturas adjacentes e a contrabalançar a falta de 

contraventamento da abébada a demolir. 

A demoliçào das abobadilhas com tijolos ao baixo, 

de aresta ou de barrete de clérigo, devera ser iniciada 

a partir da chave e ter um andamento em espirai até 

às impostas. 

A demoliçào das ab6badas rebaixadas e cilfndricas 

devera ser realizada por secçoes ortogonais ao eixo 

longitudinal, procedendo da chave para as impostas. 

4.11.2 Substitulçoes 
e contraventamentos 
em estruturas planas 

No caso de substituiçoes parciais ou globais, o Adju

dicatario tera o cuidado de proceder às eventuais 

demoliçòes segundo a modalidade e as especificaçòes 

dos pontos 4.1.1 e 4.9.2 do presente Documento. A 

ligaçào da urna nova estrutura às paredes perimetrais, 

se nào estabelecido diversamente nas prescriçòes de 

projecto e nas directivas da Fiscalizaçào, sera efectua

da nas seguintes modalidades: 

Estruturas planas com elementos metalicos: 

as operaçoes serào efectuadas segundo as indicaçòes 

de projecto. Depois de criadas as convenientes zonas 



de distribuiçào de cargas, o apoio de novas vigas meta

licas ~m paredes perimetrais existentes podera ser 
realizado amaciçando directamente cada entrega da 

viga. O Adjudicatario devera entào soldar troços de 

varào de aço dobrados em gancho ao banzo da viga, na 

parte inserida no conglomerado, para impedir o desen

caixe da viga. A entrega da viga a realizar na alvenaria 

devera ter forma tronco-conica com a base maior do 
lado exterior. 

Se a parede nào tor capaz de garantir a resisten~ia 

às cargas concentradas, podera realizar-se urna cinta 

em betào armado apoiada na alvenaria sobre a qual 

serào posteriormente apoiadas as vigas. Devera sem

pre libertar-se primeiro a estrutura de todas as cargas 

acidentais e so depois proceder-se ao escoramento 

dos pavimentos. Esta operaçào tera corno objectivo 

principal reduzir o carregamento sobre as vigas exis

tentes ao minimo posslvel. 

Estruturas planas de madeira: neste caso, a 

ligaçào às paredes perimetrais devera ser feita com 

um novo frechal ou cinta de betào armado. Para o 

efeito, o Adjudicatario devera demolir porçòes de 

alvenaria perimétrica para criar nichos de apoio com 

secçào tronco-conica ao nivei da inserçào da cinta e 

permitir a introduçào de elementos em betào armado 

com forma de cavi lhas de malhete que terào a funçào 

de urna ancoragem. As armaduras destas ancora

gens e do frechal ou cinta serào executadas segun

do as prescriçòes do projecto. A distància interaxial 

entre as ancoragens podera variar segundo a consis

tencia das alvenarias a estabilizar, das dimensòes do 

pavimento e das indicaçòes de projecto (de norma 
cerca de 3 m cada). 

Se prescrito no projecto, serào realizados furos 

especiais na alvenaria nos quais se irào inserir as bar

ras de ancoragem da cinta. Esses furos terào urna 

inclinaçào sempre inferior a 45 graus em relaçào ao 

plano transversal da alvenaria. Antes da inserçào das 

ancoragens, os furos serào preenchidos com calda de 

cimento ou de resinas de srntese qulmica, segundo o 

estabelecido no projecto. 

Sempre que a cintagem a executar pertença a mais 

de urna obra ou seja executada em fases diferentes 

ou ainda em ediffcios com varios corpos (com multi
plas paredes portantes transversais à fachada e às 

empenas portantes), esta devera ser betonada por 

troços inferiores ao comprimento de cada vào, de 

pelo menos 30 cm. Esta operaçào consentirci a 

dobragem e a inserçào dos ferros da armadura no 

vào. Para o efeito, as armaduras deverào ter um com

primente tal que permita a sua sobreposiçào com as 

armaduras dos vàos ou obra9'adjacentes. Quando for 

terminada a betonagem, a frente de obra adjacente 

sera aberta e os ferros da armadura serào novamen-

te endireitados e ligados ao troço de construçào 

sucessivo. Por fim, sera tratada a alvenaria à volta das 

entregas das vigas, tendo o cuidado de a ventilar 

e/ou tratar segundo as prescriçòes da Fiscalizaçào. 

No caso em que nào seja prevista a realizaçào de 

cintas, deverào ser praticados furos passantes, sempre 

de forma tronco-conica, com extremidades em cavilhas 

de malhete, para posterior ligaçào a tirantes. Estes 

tirantes serào fixados à extremidade das vigas existen

tes escolhidas para o efeito, por meio de pregagem ou 

aparafusamento. A extremidade oposta de cada viga 

sera soldada a urna gaiola armada, de forma tronco

-conica, que sera introduzida no furo passante que 
sera preenchido com a argamassa prescrita. 

Se expressamente exigido pela Fiscalizaçào ou pelo 

projecto, a ligaçào sera realizada por meio de tirantes 

com pratos de ancoragem, praticando um turo na 

direcçào do comprimento da viga. O Adjudicatario 

devera por isso criar na alvenaria urna nova entrega de 

forma tronco-conica com dimensòes capazes de con

ter o prato metalico que devera apoiar sobre urna base 

perfeitamente regularizada, com argamassa cimentlcia. 

O tirante de aço deve ter a forma e as dimensòes defi

nidas no projecto e ser ligado a urna extremidade da 

viga num comprimento nào inferior a 80 cm através de 

pregagem e/ou aparafosamento. A outra extremidade 

sera terminada com urna secçào plana na qual se pra

ticara ·um encaixe com a forma adequada para segurar 

as cunhas de esticamento. Esta extremidade podera 

ser roscada e amarrada com urna rosea de aço. 

Estruturas planas de tijolo e betao armado: a 
nova ligaçào com as paredes perimetrais podera ser 

realizada por meio de urna cinta em betào armado que 

sera dimensionada com base na verdadeira consistèn

cia e resistència das alvenarias e nas indicaçòes de 

projecto. Serào abertas frentes de trabalho alternadas 

sempre que a cinta seja exterior às paredes ou sim

plesmente abertos os roços directamente nas alvena

rias. A cinta sera ancorada às alvenarias por meio de 

cavilhas em malhete, inseridas em cavidades abertas 

para o efeito e ligadas com as cabeças das novas vigas 
em betào armado. 

Os elementos de urna eventual estrutura adicional 

serào colocados em obra à cota estabelecida e com o 
auxmo dos escoramentos necessarios. 

Sempre que a cinta seja inserida so parcialmente 

na espessura das paredes, o Adjudicatario devera 
criar a cofragem correspondente à parte da cinta 

saliente das paredes. 
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4.11.3 Substituiçao de vigas 
de madeira 

A substituiçào integrai das vigas de madeira sera 

efectuada unica e exclusivamente em caso de absolu

ta inconsisténcia fisica, materiai e estrutural das vigas, 

ou quando nào seja possfvel fazé-las trabalhar em 

combinaçào com novos vigamentos ou novos sistemas 

estruturais capazes de reduzir o seu carregamento par

cial ou total. 

O Adjudicatario devera escorar e contraventar pre

viamente as solivas, os tarugos e o tabuado colocado 

sobre as vigas. As escoras serào colocadas paralela

mente às vigas. 

Nas pontas das escoras, no contado com o intra

dorso das solivas e dos tarugos, devera ser colocada 

urna arquitrave que colocara cada urna das solivas e 

tarugos sob pressào através de cunhas que vào sendo 

sucessivamente introduzidas e pregadas. 

Sempre que o escoramento tenha que se aplicar 

num pavimento que nào se apresente suficientemente 

estavel, as escoras deverào ser apoiadas em elemen

tos estruturais suficientemente resistentes. Nos casos 

em que, segundo a opiniào da Fiscalizaçào, os pavi

mentos nào sào capazes de oferecer garantias sufi

cientes de resistencia, sera necessario descarregar as 

escoras sobre as paredes perimetrais, ou prolonga-las 

até ao pavimento do rés-do-chào. 

O Adjudicatario compromete-se a empregar tabuas de 

madeira de secçào conveniente e posicionadas na base 

das escoras para urna melhor distribuiçào das cargas. 

Todas as vigas libertadas das entregas devem ser 

removidas inteiras e sé com autorizaçào especffica da 

Fiscalizaçào poderào ser cortadas. 

As novas vigas deverào corresponder em materiai, 

qualidade e dimensòes às exigencias do projecto. 

Quando colocadas em obra, as vigas de madeira 

deverào ser capazes de restabelecer o equilibrio 

estrutural pré-existente. 

As novas vigas deverào ser claramente reconhecf

veis em relaçào às que foram deixadas na estrutura, 

tiradas de linha (aparelhadas) nas quatro faces e per

feitamente secas e estabilizadas. Em alternativa, pode

rào ser empregues eventualmente vigas em madeira 

lamelada colada, vigas de aço ou vigas mistas de 
madeira e aço. 

4.11.4 Substituiçoes em pavimentos 
formados por blocos ceramicos 
sobre vlgotas de ferro 

Para além das generalidades do precedente ponto 

4.11.1, o Adjudicatario devera escorar previamente o 

pavimento e sé posteriormente sera possfvel remover 

os ladrilhos, a camada de assentamento e os materiais 

de enchimento, até chegar ao extradorso do ferro e 

dos tijolos. Serào ao mesmo témpo colocadas tabuas 

de madeira para permitir a passagem, apoiadas sobre 

as vigas de ferro. As técnicas, os procedimentos e os 

materiais ·a empregar na substituiçào serào estabeleci

dos pela Fiscalizaçào, e todas as operaçòes serào exe

cutadas com a sua fiscalizaçào. 

Por norma, o Adjudicatario deve colocar as lajetas de 

piso sobre o banzo inferior das vigas de ferro. Sobre as 

lajetas serào posicionados os elementos de aligeira

mento constitufdos por tijolos perfurados ou por outro 

materiai (blocos de poliestireno, etc.). 

No banzo superior das vigas, previamente limpas e 

decapadas, serào soldados varòes em ziguezague para 

assegurarem a ligaçao entre a estrutura metalica e o 

betao armado que sera depois aplicado. 

O Adjudicatario devera, por fim, executar a betona

gem, depois de molhar bem as superffcies dos supor

tes. A operaçao sera executada segundo as prescri

çòes do projecto e a ligaçào podera ser assegurada, por 

exemplo, mediante varòes cruzados de ferro para distri

buiçao de cargas ou rede metalica electrossoldada. 

4.11.s Substituiçao de revestimentos 
de madeira 

A operaçao sé sera efectuada se o soalho existente 

nào tor capaz de fornecer as garantias suficientes de 

segurança e se encontrar excessivamente deteriorado. 

O Adjudicatario procedera a todas as operaçòes de 

escoramento e/ou reforço dos elementos da estrutu

ra para poder fazer as demoliçòes e remoçòes segun

do as normas contidas no presente Documento. Na 

substituiçào dos forros, deverào ser usadas tabuas de 

madeira da qualidade prescrita no projecto e com as 

caracterfsticas do ponto 2.6 do presente Documento. 

As tabuas, devidamente aparelhadas, devem ter urna 

espessura nào inferior a 2-3 cm e ficarem ligadas à 

estrutura mediante pregos ou cavilhas. 

O tabuado assim realizado, se exigido, devera ser 

ligado às paredes adjacentes segundo as modalidades 

do ponto 4.11.2 do presente Documento. 

4 .11.s Substituiçao em telhados 

Revestimento de cobertura: o Adjudicatario sé 

podera proceder à remoçao de todo o revestimento 

de cobertura depois de ter verificado o estado de 

consistencia do materiai e da eventual estrutura 

secundaria do telhado. A armazenagem do materiai 

removido devera ser feita no estaleiro e nào consti

tuir urna :;obrecarga adicional para a estrutura do 



edificio. As telhas serào limpas manualmente com 

escovas de sorgo vegetai' e bem sacudidas. Poderào 

ser substitufdas até 30-40% do seu total, sempre 

que se apresentem com roturas evidentes, por novos 

elementos de produçào industriai, idènticos na 

forma, materiai e cor. Estes ultimos serào colocados, 

no caso das telhas de canudo, debaixo das telhas 

recuperadas de forma a obter cerca de 36 a 42 

telhas por metro quadrado. 

As telhas colocadas com a convexidade virada para 

cima podem ser coladas ao suporte existente e/ou 

novo isolante mediante a aplicaçào de argamassas 

finas à base de cais hidrauli.cas naturais, em fileiras 

alternadas, para garantir a imobilizaçào e a resisténcia 

aos agentes atmosféricos. S6 em casos muito particu

lares poderào ser usadas c:olas epoxfdicas de elevada 

elasticidade. 

Poderào também ser usados ganchos de cobre 

para agarrar as telhas. Em qualquer caso, devera ser 

sempre garantida a ventilaçào da zona debaixo do 

telhado ou entreforro (superficie de ventilaçào de pelo 

menos 1/500 da superficie total do revestimento) 

com elementos especiais e/ou com a abertura de ori

ffcios entre a linha do beirado e os algerozes. Cada 

abertura sera sempre protegida com rede de aço ino

xidavel fixada com parafusos e pregos apropriados, 

para evitar a entrada de insectos, aves e outros ele

mentos volateis nos entreforros. Esta operaçào inclui 

também a reconstruçào e/ou assen.tamento das 

telhas de cumeeira com formatos especiais, de 

cumeeiras diagonais assentes com argamassa bas

tarda, de canais de folha de zinco ou de cobre nas 

zonas em contacto com as alvenarias, pregadas e sol

dadas com solda de estanho. 

Ficara a cargo do Adjudicatario a garantia da protec

çào da cobertura durante todas as fases de interven

çào. Esta protecçào sera feita com telas impermeaveis 

que serào aplicadas no fim de cada jornada de traba

lho e até ao final dos trabalhos, ou, preferencialmente 

com coberturas provis6rias baseadas em e·struturas de 

aço e chapas deste materiai, por exemplo. 

No reposicionamento das telhas poderào ser efec

tuadas correcçòes das pendentes, tanto do revestimen

to de cobertura corno dos lar6s, rincòes, caleiras e alge

rozes, mas apenas se tal for necessario e nào contrariar 

a integridade e realidade das soluçòès existentes. 

Estrutura e forro: o Adjudicatario devera tratar, 

restaurar e conservar globalmente o forro e a estrutu

ra principal antes de recolocar o revestimento das 

telhas da cobertura. 

Asnas: se as pernas, os pendurais, as escoras e as 

linhas (ou tirantes) se encontrarem excessivamente 

degradados, ou mesmo podres e incapazes de exercer 

a sua funçào estatica, serào substitufdos por elemen

tos novos, identicos em qualidade e dimensào. 

Tratamento de madeiras aparelhadas do 

telhado: todas as intervençòes devem ser discutidas 

previamente com a Fiscalizaçào e precedidas da limpe

za dos elementos lenhosos que se querem recuperar, 

dos entreforros e do extradorso das ab6badas, usando 

escovas de sorgo, esfregòes e broxas, ar comprimido a 

baixa pressào e aspiradores industriais. Todos os ele

mentos de madeira deverào ser submetidos a um trata

mento antifungo e antibolor mediante a aplicaçào dos 

produtos adequados. O modo de aplicaçào dos produ

tos deve garantir o deposito e a absorçào pela madeira 

de pelo menos 350 cm3
. de produto por metro quadra

do, sendo precedida eventualmente de urna decapa

gem com solvente compativel, sempre segundo indica

çào da Fiscalizaçào, de forma a eliminar restos de gor

dura e/ou dep6sitos ainda nào eliminados por opera

çòes precedentes. 

Segundo indicaçào da Fiscalizaçào, quando o trata

mento tiver sido terminado, deverào ser colocados em 

obra painéis semi-rfgidos de poliuretano expandido ou 

materiais equivalentes, para formaçào da camada de 

isolamento. Estes painéis serào colocados sobre o forro 

existente por meio de um varedo de madeira de pinho 

fixado ao forro. Os painéis, no caso do poliuretano, 

deverào ter a espessura adequada às exigéncias, urna 

densidade de 30 kg/m3 e serem auto-extingufveis. 

De seguida, sera colocado o manto impermeavel, que 

pode ser constitufdo por subtelhas de cartào asfaltico, 

por placas onduladas, ou ainda pela aplicaçào de duas 

camadas ortogonais de urna membrana pré-fabricada 

aplicada à chama, depois de prévio barramento betumi

noso sobre o plano de assentamento. Este manto betu

minoso sera aplicado sobre urna camada de separaçào 

em feltro de poliéster (200 g/m3) ou sobre um estrato 

de textil do tipo papel-là (450 g!m3), que por sua vez 

sera aplicado sobre a camada de isolamento de poliu

retano expandido. A dupla camada impermeavel sera 

obtida com membranas pré-fabricadas de betume plas

t6mero com 4 mm de espessura sobre um suporte de 

poliéster TNT (tela nào tecida) de malha continua, com 

urna sobreposiçào de pelo menos 10 cm. Eventualmen

te, podera também ser usada urna segunda camada 

com acabamento de tipo ard6sia, na superficie externa 

Propriedades qufmicas das telas referidas: comporta

mento ao fogo: nào inflamaveis. Ponto de fusào: 95°-

1500 C. Propriedades ffsicas: densidade superior a 4 

kg/m2
• Propriedades mecànicas: alongamento à rotura 

longitudinal e transversal de cerca de 45%. Juntas 

horizontais: aplicaçào à chama e barramento a quente 

de betume oxidado. Execuçào de j untas especiais, 

segundo as melhores regras de boa execuçào, em par

ticular das juntas de dilataçào. As juntas deverào per-
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manecer convenientemente protegidas ao longo de 

todo o seu comprimento com auxnio dos acess6rios 

convenientes. 

Tratamento das lajetas/tijoleiras do telhado 

sobre vigas de madeira: neste caso, pouco comum 

em Portugal, serào cuidadosamente limpas com esco

vas de sorgo, esfregòes, broxas e aspiradores do tipo 

industriai e eventualmente agua desìonizada. o refe

chamento das juntas de argamassa devera ser feito 

com argamassas de cal. 

A recuperaçào das junçòes e das pendentes sera 

feita com argila expandida hidrorrepelente para regula

rizar as pendentes, nào procurando nunca corrigir as 

estruturas portantes. De seguida, podera proceder-se 

corno para as coberturas com forro, posicionando um 

manto de isolamento e/ou de impermeabilizaçào, for

mado por duas camadas de membrana pré-fabricada 

de betume plast6mero, com caracterfsticas identicas 

às precedentes. 

Forros adicionais: serào colocados segundo indi

caçào da Fiscalizaçào, no caso de suportes de estrutu

ras de cobertura em madeira ou em que o forro nào se 

possa substituir total ou parcialmente. Depois do trata

mento prévio da madeira, poderào ser colocados novos 

painéis impermeaveis capazes de garantir urna segun

da protecçào e evitar o eventual deslizamento das 

telhas da cobertura. 

Para este f im, poderào ser empregues painéis em 

f ibrocimento, em resina reforçada, em polipropileno e 

cimento, chapas de poliéster reforçado, painéis de vidro 

resina, ou ainda chapas onduladas betumadas e pintadas. 

As chapas ou painéis deverào obviamente garantir nào 

s6 urna impermea,bilizaçào completa corno também apre

sentar um assentamento e ligaçào simples e expeditos. 

Forros termoisolantes: sempre que se pretenda 

levantar a totalidade das telhas de cobertura e recons

truir totalmente o revestimento (forrp e varedo), pode

rào ser inseridos elementos termoisolantes debaixo 

das telhas, para· melhorar as condiçòes termo-higro

métricas dos entreforros. Neste caso, serào preferidos 

os sistemas que garantem urna boa ventilaçào, evitan

do assim a acumulaçào da humidade devida à porosi

dade dos produtos, a agua de condensaçào e a eva

poraçào de aguas eventualmente infiltradas. Para 

garantir urna ventilaçào correda é necessaria urna 

superficie de ventilaçào (entrada e salda) de, pelo 

menos, 11500 da superficie total da cobertura. 

Materiais e tipologias: poderào ser empregues pro

dutos isolantes e/ou impermeabilizadores em rolos, 

painéis ou painéis sandufche, formados essencialmen

te de poliestireno expandido extrudido e de espumas 

de poliuretano com células fechadas ou de cortiça. Os 

materiais artificiais deverao ser produzidos com proce

dlmentos isentos de carburantes à base de cloro e de 

f luor e serem totalmente reciclaveis. 

Espumas poliuretanicas: em painéis simples protegi

dos com urna pelfcula impermeavel transpirante, mem

branas de betume-polfmero, elast6meros betuminosos; 

em painéis compostos protegidos superficialmente 

com urna lamina de alumfnio martelada sobre a qual é 

aplicada urna guia metalica que nào permite que as 

telhas deslizem. Esta guia (ou perfil) podera ser furada 

para garantir a ventilaçào debaixo das telhas. 

Aglomerado de cortiça: materiai ecologico fornecido 

em painéis denteados e especialmente .moldados, para 

o suporte das telhas de cobertura e a ventilaçào dos 

entreforros . 

Poliestireno expandido: com células fechadas, forne

cido em painéis ou aduelas que se encaixam umas nas 

outras. As suas junçoes sào normalmente protegidas 

com umimpermeabilizador anti-impacto de poliéster de 

alta densidade, com membrana betume-polfmero. O 

poliestireno pode também ser aplicado sob forma de 

aglomerado multiestrato em painéis de isolamento do 

tipo sandufche ou sob forma de painéis de fibras de 

madeira de pinho mineralizado, revestidos com cimen

to Portland. 

Os painéis sandufche devem ter superffcies com

pactas homogéneas, planares, e apresentar alta resis

tencia às solicitaçoes de utilizaçào e às solicitaçoes 

ambientais, serem faceis de trabalhar e de assentar. Os 

adesivos de constituiçào dos painéis, para além de 

assegurarem a ligaçào entre as varias camadas, devem 

resistir a variaçoes térmicas e apresentar elasticidade 

elevada. o nucleo centrai de poliestireno .deve garantir 

urna elevada impermeabilidade à agua, baixa conduti

bilidade térmica, peso reduzido, boa capacidade de iso

lamento térmico e, sempre que necessario, acustico. 

Os elementos de ligaçào, as tintas e os impregnantes 

devem garantir urna boa resistencia mecanica e eleva

da impermeabilidade. O nucleo pode ser em PVC 

expandido (com menor espessura) ou em cortiça em 

aglomerado ou sob forma expandida (materiai fonoab

sorvente e natural). Os painéis poderào ser: 

• em multiestrato, de contraplacado marftimo 

(com folhas cruzadas - 5-7 -

perpendicularmente, com espessura de 7 a 

10 mm), hidrorrepelentes e retardantes ao fogo. 

A colagem deve ser fenolica e as faces à vista 

nào devem apresentar n6s ou ranhuras; 

• com partfculas de urna mesma espécie lenhosa 

(pinho, choupo, faia). Este tipo de painéis é 

aplicavel quando o painel nào tem funçòes 

portantes. Devem ser impermeaveis e a sua 

colagem deve ser feita à base de resinas 

ureicas ou melamfnicas. 



Colocaçào dos painéis: a instalaçào dos painéis sera 
feita a seco sobre um varedo. Nalguns casos, o 
varedo superior para assentamento das telhas pode 
ser apoiado sobre os pr6prios painéis. A ancoragem 
deve ser garantida por meio de pregos metalicos, 
parafusos, cavilhas ou escapulas de expansào. As 
junç6es deverào ser perfeitamente estanques na 
eventualidade de rotura ou deslizamento das telhas. 
Devera também ser garantida a selagem das fissuras 
entre painéis adjacentes. 

4.11.7 Substituiçoes em 
coberturas à base de amianto 

AVALIAçÀO DO RISCO DE EMISSÀO DE FIBRAS 

Com a entrada em vigor das normas que profbem 

tbdos os produtos que contem amianto, deverào ser apli

cadas as melhores técnicas para a avaliaçào do risco, 

para realizaçào do controlo, da manutençào e da remo

çào dos materiais que contem amianto presentes em 

ediffcios. Nestas situaç6es, o Adjudicatario devera sem

pre fazer referencia e respeitar as normativas vigentes 

sobre este tema e as disposiçoes especificadas no 

plano de segurança e de coordenaçào para a execuçào 

dos trabalhos. 

Nas coberturas com amianto, a emissào de fibras 

tem aver quase exclusivamente com o lado exposto às 

acçoes dos agentes atmosféricos, comportando urna 

dispersào de fibras no ambiente pr6ximo e envolvente. 

O estado de degradaçào da cobertura podera ser ava

liado visualmente, detectando alguns paràmetros indis

pensaveis para determinar a emissào de fibras a partir 

do materiai e a sua dispersào. Os principais paràmetros 

a identificar serào: 

a. INDICADORES DO ESTADO DA COBERTURA 

• friabilidade do mater[al: a matriz desagrega-se 

e provoca a libertaçào de fibras; 

• estado da superficie: rachas, fracturas, lascas 

e roturas vislveis; 

• integridade da matriz: evidencia de areas de 

corrosào da matriz com afloramento das fibras 

de amianto; 

• tratamentos protectores da superficie 

de cobertura: pintura, envernizamento, 

plastif icaçào, etc; 

• criaçào de bolores e/ou lfquenes sobre 

a superficie. 

b. INDICADORES DE DISPERSÀO DE FIBRAS 

• presença de materiai pulverulento nas zonas 

de escorrimento e escoamento das aguas, 

em especial nos algerozes; 

• escoamento das aguas plùviais nào canalizadas, 

em particular a descarga livre das mesmas aguas 

em superffcies pavimentadas; 

• presença de materiai pulverulento bloqueado 

em estalactites na proximidade dos pontos de 

gotejamento ou estiliddio; 

• possibilidade de dispersào aérea directa no 

interior do edificio (por exemplo cobertura em 

fibrocimento perto das janelas). A avaliaçào sera 

sempre feita segundo os paràmetros seguintes: 

determinaçào das poeiras, fibras e degradaçào 

superficial. 

PROCESSOS DE MELHORIA 

Os processos de melhoria das coberturas em fibro

cimento poderào ser levados a cabo por: 

a. remoçao; 

b. capsulaçao; 

c. sobre cobertura. 

Remoçao: a remoçào implicara o desmantelamen

to da cobertura em fibrocimento, que sera substitulda 

por um novo materiai. Esta operaçào apresenta a van

tagem de eliminar todas as origens do risco, mas tem 

a desvantagem de comportar urna forte emissào de 

fibras no ambiente envolvente. As operaçoes de remo

çào deverào por isso ser sempre efectuadas salva

guardando a integridade do materia1 em todas as fases 

de intervençào ou seja, durante a desmontagem das 

chapas, a descida, o empilhamento e o transporte. 

Antes de proceder à desmontagem, as chapas serào 

tratadas com soluçoes de filmes ou peliculas de base 

vinmca e acrmca capazes de capsular as fibras de 

amianto e impedir a sua dispersào na atmosfera. Os 

ganchos, cavilhas e pregos serào removidos mecànica 

e manualmente tendo o cuidado de nào danificar os 

painéis. Serào evitadas operaçoes de serragem, corte 

e perfuraçào por meio de serras, molas ou brocas de 

alta velocidade giratoria. 

A desmontagem das chapas a remover devera ser 

feita com cautela, evitando o perigo da caida e rotura. 

Os materiais depois de serem desmontados nào deve

rào nunca ser partidos aos bocados e serào descidos 

ao nivei do terreno mediante meios de elevaçào fiaveis. 

As chapas desmontadas serào empilhadas e coloca

das em paletes depois de serem molhadas de ambos 

os lados. Esta operaçào é. particularmente importante 

quando o empilhamento se faz a partir do nivei do solo, 

sendo preferfvel, sempre que possfvel, empilhar as cha

pas directamente à cota final na zona de armazena

gem. As chapas, antes de serem transportadas para 

fora do estaleiro e descarregadas em aterros autoriza

dos, serào embaladas com telas de plastico seladas e 
etiquetadas. Durante todas as operaçoes desèritas, os 

operadores deverào estar equipados com os meios de 

protecçào das vias respirat6rias mais apropriados, ves

tuario descartavel e equipamento individuai antiqueda. 
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Em particular deverào ser observadas as seguintes 

normas .relativas a: 

• Capacetes - NP.EN397:97 

• Ouedas em altura - NP EN 795:98; 813:2000; 

1868:2000; EN363:92; EN 364:92; 

EN365:2001. 

• Protectores auditivos - NP EN 352:96, NP EN 

352-3:98, NP EN 458:96 e EN352-4. 

• Luvas de protecçào - NP2310:1989 

• Protecçào das vias respirat6rias - NP EN 132 a 

140, NP EN139:1998, NP EN 140:2000, 

NP EN144-1 45:2000, NP EN269 a 271, 

EN141 :2000, EN250:2000, EN400:1993. 

• Protecçào dos olhos - NP EN207-208:2000; 

NP EN165, 166, 172, 175-e 1731. A EN169:200, 

EN 170:2001 e a EN 1731:A1/97. 

O assentamento do novo manto de cobertura sera 

feito ap6s inspecçào e melhoria do plano de assenta

mento e a inserçào de materiai de isolamento adequado. 

O novo manto de cobertura podera ser realizado 

com chapas de alumlnio, de polimetilmetacrilato, vidro 

resina, cobre, zinco e aço sobre painéis sandulche de 

isolamento termoacustico com materiais comp6sitos. 

Capsu laçao: os requisitos mlnimos dos revesti

mentos capsulados sào regulamentados segundo as 

nqrmas vigentes. 

A capsulaçào consistira no tratamento da superficie 

exposta da cobertura com produtos capazes de aglo

merar as fibras de amianto e de as fixar à matriz cimen

tlcia, impedindo ou, pelo menos, reduzindo a emissào 

das fibras. O método tem a vantagem de nào produzir 

desperdlcios e de nào exigir urna cobertura de substi

tuiçào. Todas as operaçòes posteriores de manutençào 

deverào, no entanto, continuar a ser efectuadas com a 

maxima cautela e precauçào. 

Os produtos capsulantes poderào ser impregnantes 

ou cobridores. Os primeiros actuam por saturaçào do 

estrato superficial colando as fibras entre elas e a 

matriz; os segundos formam um revestiment? protec

tor sobre a superficie d_as chapas a tratar, que deve ser 

continuo, suficientemente espesso e compacto. 

lndependentemente da escolha do tipo de impreg

nante, a interveriçào deve prever urna limpeza preli

minar das superflcies da cobertura de amianto com 

jacto de agua a alta pressào, escovagem de acaba

mento com escova metalica e nova irrigaçào. A sabla

gem e os métodos de limpeza a seco nào sào admi

tidos porque provocam urna emissào elevada de 

fibras no ambiente. As aguas de lavagem serào reco

lhidas em caleiras para serem de seguida filtradas 

antes de serem dispersas no ambiente. Sempre que 

nào existam caleiras ou algerozes sera usado um sis

tema m6vel de recolha das aguas que é posicionado 

em funçào da zona em que se executa a limpeza. 

Segue-se a operaçào de aplicaçào do capsulante, que 

deve ser efectuada a rolo ou por pressào airless para 

reduzir a libertaçào de fibras causadas pelo impacto do 

produto na superficie das chapas. Os operadores devem 

ser dotados de meios de protecçào das vias respirat6-

rias, de vestuario de protecçào e dispositivos individuais 

antiqueda O novo manto de cobertura podera ser reali

zado com chapas de alumfnio, de polimetilmetacrilato, 

vidro resina, cobre, zinco e aço sobre painéis sandufche 

de isolamento termoacustico com materiais comp6sitos. 

Sobrecobertura: a sobrecobertura consiste em 
realizar urna nova cobertura sobre a existente em 

amianto. Esta operaçào deve ser feita com extrema 

cautela para evitar danos na cobertura em amianto. lni

cialmente molha-se a cobertura existente com solu

çòes de pellculas usando bombas a baixa pressào para 

evitar a dispersào de fibras no ambiente. A eventual 

desmontagem de chapas especialmente deterioradas 

deve ser feita removendo os sistemas de fixaçào sem 

provocar danos adicionais nas pr6prias chapas. Para 

montar a nova cobertura sera necessario realizar urna 

nova urdidura secundaria com varedo de madeira f ixa

do directamente à estrutura principal do telhado com 

parafusos autoperfurantes, de modo a que as cargas 

previstas actuem s6 sobre a estrutura portante. Os 

operadores devem ser dotados de meios de protecçào 

das vias respirat6rias, de vestuario de protecçào e dis

positivos iridividuais antiqueda. 

Para melhorar o conforto térmico das divisòes subja

centes podera ser interposto um materiai de isolamen

to entre a velha e a nova cobertura. 

A nova cobertura sera apoiada e fixada a um novo 

varedo de madeira. O novo manto de cobertura pode

ra ser real izado com chapas de alumlnio, de polimetil

metacrilato, vidro resina, cobre, zinco e aço sobre pai

néis sandufche de isolamento termoacustico com 

materiais comp6sitos. 

4.12 CONSOLIDAçAO DE PLACAS 
DE REVESTIMENTO 
DE PARAMENTOS 

4.12.1 Generalidades 

Antes de qualquer intervençào, sera sempre indis

pensavel proceder a urna profunda campanha de estu

do e diagnostico, dadas as multiplas modalidades de 

aplicaçào dos varios revestimentos, com caracterlsti

cas e materiais diversificados, caracterizad~s por urna 

grande.quantidade de situaçòes diferenciadas, muitas 

vezes pelas técnicas de assentamento originai. Este 

levantamento estara a cargo do Adjudicatario. 



No caso particular dos revestimentos em pedra, esta 

analise é ainda mais importante, pois a combinaçào 

das patologias de degradaçào com deficientes inter

venç6es de manutençào estào na origem de multipas 

variaveis adicionais. O objectivo do estudo é também o 

de evitar intervenç6es que se querem de manutençào 

ou conservativas mas que, se mal efectuadas, piorarào 

ainda mais a situaçào. 

Através de urna analise atenta, é possfvel detectar 

um ou mais erros cometidos no passado e que tenham 

contribufdo para criar ou agravar a situaçao patologica 

observada: 

• erros de projecto e execuçào do revestimento 

lapideo na época de construçào do imovel; 

• erros nas intervenç6es de manutençào 

efectuadas ao longo dos anos; 

• erros de projecto e execuçào da intervençào 

mais recente destinada a segurar as placas 

de revestimento; 

• erros de projecto e execuçào das campanhas 

de manutençào complementares da intervençào 

recente destinada a segurar o revestimento. 

4.12.2 ldentificaçio das causas 
das patologias 

Erros de projecto e execuçao do revestimento 
lapideo na époça da construçao: a execuçào dos 

revestimentos lapfdeos modernos, que em geral neces

sitam mais de intervenç6es para garantir a sua seguran

ça, pode ser situada em dois momentos da Historia 

recente: · 

• nos primeiros decénios do século XX; sào por 

isso ligados a um processo revolucionario 

e inovativo em relaçào às técnicas tradicionais 

de construçào; 

• no periodo de expansào economica depois da 

Segunda Guerra Mundial, caracterizado por urna 

intensa adividade produtiva edificatoria, nem 

sempre de boa qualidade. 

Os erros de projecto e execuçào destes dois perfo

dos derivam essencialmente da experimentaçào de 

novas técnicas, do seu conhecimento insuficiente, mui

tas vezes da preocupaçào em reduzir os custos da 

construçào ao minimo possfvel. 

Em muitos casos, a causa da deterioraçào do reves

timento de pedra é a ausencia de pontos de apoio, que 

deveriam estar a cotas diferentes para absorver de 

forma fraccionada o peso das placas. O paramento 

esta praticamente colado à alvenaria de suporte, mas a 

solicitaçào das placas torna-se insustentavel. com o 

passar do tempo, por causa da perda porgressiva da 

aderencia do revestimento à estrutura. 

Noutros casos, as estruturas de suporte utilizadas 

sào em ferro, materiai que com o passar do tempo é 

sujeito a fenomenos de forte oxidaçào e corrosào, pro

duzindo um efeito duplamente negativo sobre o reves

timento lapideo: a ébvia perda do suporte que deixa de 

ser capaz de segurar a placa, e a produçào de esfor

ços de tracçào, devido ao maior peso espedfico dos 

éxidos e hidroxidos de ferro. 

Ainda noutras situaç6es, é frequente observar a 

ausencia de refechamentos adequados entre as pla

cas e de juntas de dilataçào adequadas. 

A agua da chuva, nào encontrando obstaculos 

importantes, consegue infiltrar-se facilmente, alimen

tando a corrosào das estruturas de suporte, erodindo 

a argamassa de assentamento, originando toda urna 

série de patologias (criaçào de organismos variaveis, 

cristalizaçào de sais, ciclos de gelo e degelo, etc.) cer

tamente danosos para o paramento. Danosa é tam

bém a falta de juntas de dilataçào adequadas, que 

representam um ponto critico da estrutura, porque a 

sua ausencia ou ineficacia pode determinar a criaçào 

de solicitaç6es muito gravosas provocadas pelas 

variaç6es de temperatura. 

Erros na execuçao de intervençao de manu
tençao: intervenç6es de manutençào ou obras urgen

tes destinadas a segurar as placas de revestimento, 

realizadas sem o conhecimento e cuidado devido sào 

frequentemente causas de posteriores fenomenos 

patologicos ainda mais gravosos para.os materiais. Na 

sua maior parte tem a ver com o suporte e com a 

forma corno os ganchos sào aplicados à alvenaria. É 
por isso fundamental conhecer detalhadamente os 

sistemas de suporte originais ou mais recentes, ava

liando as sua caracterfsticas e os eventuais efeitos 

danosos que provocam. 

Raramente os ganchos de suporte pré-existentes se 

apresentam efectivos e bem conservados e, por isso, 

sào raras as vezes em que se podem considerar fiaveis 

e integraveis num sistema val ido para por em seguran

ça as placas de revestimento. Por outro lado, é também 

comum encontrar ganchos que se tornaram inuteis com 

o tempo, mas que nào criam problemas porque sào rea

lizados com materiais estaveis e estào posicionados de 

forma a nào pertubar a estrutura. Nestes casos os gan

chos podem ser deixados na sua posiçào originai. 

Mais frequentemente é possfvel detectar feAomenos 

graves de deterioraçào das ancoragens que afectam 

seriamente a estrutura É o caso de cavilhas de ferro for

temente oxidadas e que aumentaram por isso muito de 

volume. Outras vezes, é o elevado numero de cavilhas a 

provocar um excesso de vfnculos que introduzem ten

sòes concentradas e demasiado elevadas para a estrutu

ra. Neste caso deve proceder-se à sua eliminaçào, pro

jectando um novo e mais fiavel sistema de ancoragem. 
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4.12.3 lntervençoes de segurança 

Urna intervençào de renovaçào dos manufactos, se 

for mal executada, pode, com o tempo, causar danos 

graves a pessoas e bens. Por esta razào, o projecto e a 
escolha do tipo de intervençào devem ser muito pon

tuais e precisos. Sera por isso indispensavel (a expen

sas do Adjudicatario e segundo indicaçòes da Fiscali

zaçào) urna campanha de estudo atenta e profunda 

para conhecer de forma exaustiva o manufacto objecto 

de intervençào, os materiais que o compòem, a sua 

consistencia fisica e materiai, as técnicas construtivas e 

de ancoragem, as patologias activas, as lesòes existen

tes e as eventuais causas indirectas de degradaçào, 

nào desprezando nunca a possibilidade da combinaçào 

de varias situaçào sobre um mesmo paramento. S6 

depois de se ter adquirido toda a série de informaçào 

fundamental se podera proceder à intervençào come

çando pela definiçào dos materiais a utilizar. Estes 

deverào possuir caracterfsticas mecanicas, de resisten

cia ffsico-qufmica e de durabilidade adequadas, man

tendo o mais possfvel no tempo as prestaçòes exigidas: 

• os elementos metalicos devem ser inoxidaveis 

e certificados; 

• as eventuais resinas a empregar devem possuir 

caracterfsticas ffsico-qufmicas adequadas à 
especificidade de cada situaçào: viscosidade, 

tixotropia, modulo de elasticidade, tempo de 

cristalizaçào; 

• as eventuais guarniçòes deverào possuir qualida

des de indeformabilidade e elasticidade que se 

conservem o mais possfvel ao longo do tempo. 

Erros nas escolha dos materiais podem impedir a 

obtençào do sistema de ancoragem desejado, ou afec

tar a sua eficiencia no tempo. As dimensòes das anco

ragens deverào por isso ser estabelecidas de acordo 

com a Fiscalizaçào, com base nos materiais empre

gues e nas cargas aplicadas. Estas cargas nem sem

pre sào exclusivamente relativas s6 ao peso das pla

cas, mas devem-se também à argamassa de assenta

mento situada atras das placas, que se podera ter des

colado da alvenaria, criando pressòes adicionais no 

revestimento. Para além dos aspectos referidos, deve

se ter sempre bem presente que: 
• cada placa devera segurar-se por si. O revesti

mento nào devera na verdade pendurar-se e 

apoiar-se nas placas subjacentes que, nos nfveis 

mais baixos, podem vir a ser carregadas com um 

peso nào previsfvel e demasiado elevado; 

• deverào ser previstos factores de segurança ade

quados para ter em conta o efeito combinado de 

forças, tais corno a sucçào do vento, 

actividade sismica, as vibraçòes gerais do trafego 

de superficie e subterraneo, etc.; 

• deverào calibrar-se devidamente as ancoragens, 

averiguando a necessidade de empregar tacos 

de dimensòes suficientemente limitadas, e, ao 

mesmo tempo, aplicar à estrutura o menor 

numero possfvel de vfnculos. O novo sistema de 

ancoragem nào devera impedir os movimentos 

naturais das placas, devera ser dotado de 

guarniçòes que nào se oponham ao dinamismo 

gerado pelas acçòes termo-higrométricas, 

evitando urna concentraçào de esforços 

excessiva. Oeverào ser usados aparelhos 

unicamente de rotaçào para evitar as solicitaçòes 

mecanicas provocadas por maquinas de roto; 

• a colocaçào em tensào dos tacos e das cavilhas 

deve ocorrer nos tempos e com os valores de 

carga previstos; 

• deverào ser usados aparelhos unicamente de rota

çào (carotadores) para a execuçào dos furos, para 

evitar as solicitaçòes mecanicas provocadas por 

maquinas de rotopercussào, que podem danificar o 

revestimento ainda mais, aumentando as situaç6es 

de descolamento ou provocando novas lesòes; 

• o enchimento dos furos devera ser feito com 

materiais estaveis sem retracçào e estanques; 

• a eventual injecçào de resinas deve ser 

efectuada com o emprego de equipamento 

adequado que garanta a correda aplicaçào 

e distribuiçào do materiai. 

Para além destes cuidados, sera sempre oportuno 

efectuar controlos sistematicos durante o decorrer da 

obra, com o eventual auxmo de endoscopias, para nào 

deixar passar situaç6es construtivas especiais diferen

tes das detectadas durante as campanhas de estudo 

preliminares. 

4 .12;4 Manutençao periodica 

As actividades de manutençào incorrectas podem 

reflèctir-se de forma mais ou menos consistente na 

eficacia e na durabilidade das intervenç6es para segu

rar os revestimentos dos paramentos. Todas as opera

çòes efectuadas ao Jongo do tempo devem ser consi

deradas corno parte de um unico sistema de manu
tençào, evitando efectuar operaç6es incompatfveis 

com outras ja executadas. Serào sempre de evitar: 

• tratamentos destrutivos de limpeza (jacto de areia 

indiscriminado) ou corrosivos (uso incorrecto de 

tratamento de base qufmica) que podem ter 

consequencias negativas na conservaçào das 

ancoragens e das juntas; 

• tratamentos de protecçào com fi lmes e pelfculas 

nào permeaveis que, com o tempo, possam 

danificar a estrutura da pedra; 

J 



• intervençoes de protecçào para o materiai 

empregue, mas insuficientes pela quandtidade 

de produto aplicado ou pelo execessivo tempo 

decorrido entre tratamento; 

• a utilizaçào de materiais incorrectos e duradoiros 

no refechamento das juntas entre as placas, 

incapazes de impedir infiltraçoes por detras 

do revestimento lapideo. 

4.13 CONSOLIDAçAo E 
CONSERVAçAo DE ESTRUTURAS 
E MANUFACTOS EM MADEIRA. 

4.13.1 Generalidades 

Antes de proceder a qualquer obra de consolidaçào 

de estruturas de madeira, o Adjudicatario deve seguir 

as seguintes prescriçoes: 

• limpeza cuidadosa do elemento a consolidar, 

que sera efectuada segundo as modalidades 

indicadas pela Fiscalizaçào (limpeza manual 

com escovas, broxas e panos, ar comprimido, 

aspiradores industriais, evitando limpezas muito 

agressivas que impliquem a remoçào do mate

riai da estrutura ou do elemento a tratar); 

• analise das causas de degradaçào da estrutura; 

• analise do estado de degradaçào do manufacto 

e do seu quadro patologico detalhado; 

• analise detalhada das partes a remover e/ou tratar; 

• escoramento da estrutura que se apoia sobre os 

elementos a consolidar de forma a descarregar 

as solicitaçoes sobre as partes sàs ou sobre 

alvenarias ou elementos adjacentes; 

• tratamento antiferrugem e anti-incendio dos 

elementos metalicos de reforço, de acordo com 

a EN13238 e EN13501. 

4.13.2 Renovaçao de estruturas 
em madeira com reconstruçao 
das partes degradadas 

Este tipo de intervençào sera efectuado s6 em casos 

especiais, quando nào se possa de nenhuma maneira 

garantir com outros sistemas a manutençào do ele

mento que é objecto da intervençào ou quando nào se 

possam usar elementos estruturais novos capazes de 

libertar de forma parcial ou integrai ? manufacto do 

peso proprio ou da carga que suporta, de forma asso

ciada e/ ou colaborante. 

Sera sempre necessario veri ficar o estado de con

sistencia ffsica e materiai do manufacto, assim corno a 

.sua eficiencia estatica, antes de ser efectuada qual-

quer operaçào de substituiçào e/ou de consolidaçào. 

Deve-se sempre tentar intervir primeiro com métodos 

ligeiros que utilizem a madeira, de preterencia com téc

nicas tradicionais de substituiçào por meio de entalhes 

ou sambladuras de elementos da mesma espécie 

lenhosa, ou com novas estruturas de suporte, tais 

corno consolas, pernas, escoras, pendurais e linhas ou 

tirantes, samblados e/ou pregados aos elementos de 

madeira existentes. Para casos especfficos serào for

necidas indicaçoes especiais ao Adjudicatario por 

parte da Fiscalizaçào. 

Em casos especiais, e se exigido pela Fiscalizaçào, 

po·d_erào também ser reconstrufdas partes de madeira 

com conglomerados de resina e proteses de barras de 

aço ou de resina poliéster reforçada com fibra de vidro. 

Neste caso, a secçào e a distribuiçào das barras serào 

prescritas no projecto ou pela Fiscalizaçào. 

Depois de escoramento prévio da estrutura, o Adju

dicatario devera proceder à remoçào, nas zonas envol

ventes, das partes da pavimentaçào, do manto de 

cobertura com o ferro correspondente, das cunhas e 

tabuas de repartiçào e das partes da alvenaria onde a 

estrutura de madeira a tratar esta encaixada. 

Seguindo as indicaçoes da Fiscalizaçào, o Adjudica

tario devera remover as partes de madeira que se 

encontram excessivamente degradadas e/ou podres. 

Se expressamente exigido, a superficie externa da 

madeira devera ser conservada inalterada para nào 

danificar eventuais zonas decoradas ou entalhadas e 

para nào interromper a estrutura das fibras. 

Serào depois praticados furos na parte sa da madei

ra com a _profundidade e inclinaçào prescritas no pro

jecto. As barras, inseridas nos correspondentes distan

ciadores e bem centradas, serào aplicadas no interior 

dos furos previamente limpos de qualquer residuo de 

perfuraçào através de aspiraçào e/ou insuflaçào. 

As partes de madeira excessivamente degradadas 

ou inexistentes deverào ser substituidas por materiais 

com caracterfsticas técnicas o mais possfvel seme

lhantes às da madeira sà. 

So com prévia autorizaçào da Fiscalizaçào poderào 

ser usados conglomerados de resina em que os iner

tes sejam formados por serradura e fragmentos de 

madeira bem amalgamados, canas e outras substàn

cias vegetais secas, totalmente livres de impurezas e 

compatfveis com as resinas. 

Nestes casos, as cofragens de madeira serào trata

das e barradas com substancias descofrantes segun

do prescriçoes do projecto e da Fiscalizaçào. 

A betonagem do conglomerado lenhoso sera efec

tuado segundo as indicaçoes fornecidas pelo fabrican

te e/ou segundo as normas de confecçào das resinas 

sintéticas contidas no presente documento. 
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O Adjudicatano, se necessario, devera injectar cal

. das flufdas de resina ou de outros comp6sitos em 

simultaneo com a moldagem. 

As cofragens s6 serào removidas depois da poli

merizaçào da resina e o escoramento s6 podera ser 

retirado depois da cura e endurecimento das subs

tàncias ligantes. 

4.13.3 Consolidaçao de vigas 
de madeira com reforços metalicos 

Se as vigas se encontrarem deterioradas superior

mente, podera em principio ser considerado o uso de 

linguetas ou de ranhuras, ou ainda endentando os 

novos elementos da mesma espécie com chavetas de 

madeira em cada dente. Para vigas deterioradas infe

riormente, serào primeiro reparadas as roturas das 

fibras externas traccionadas e identiticados eventuais 

mecanismos irreversfveis de rotura 

A consolidaçào de urna estrutura de madeira atra

vés do uso de elementos. metalicos de reforço (cha

pas, consolas, cachorros, suportes, parafusos, cavi

lhas, perfis, varòes) s6 podera ser efectuada quando 

nào seja possfvel realizar nenhum outro tipo de siste

ma ou quando os elementos de madeira a tratar este

jam cobertos por tectos falsos. A instalaçào dos ele

mentos metalicos devera ser conforme às indicaçòes 

do projecto, depois de autorizaçào especial da Fisca

lizaçào e de terem sido efectuadas analises (estati

cas e de materiais), de preferència directamente no 

manufacto. 

Os elementos metalicos deverào ser previamente lim

pos, decapados, furados e por fim tratados com produ

tos antiferrugem para permitirem a ligaçào às vigas. 

4 .13.4 Consolidaçio de vigas 
de madeira com perfis metalicos 
colocados no extradorso 

As intervençòes no extradorso das vigas de madeira 

deverào ser evitadas sempre que possfvel, adoptando 

preferencialmente intervençòes no intradorso corno 

especificado nos artigos seguintes; No caso em que se 
devam necessariamente efectuar trabalhos de consoli

daçào no extradorso, o Adjudicatario, depois de ter 

removido a pavimentaçào e a eventual camada de 

forma e betonilha de regularizaçào, podera efectuar os 

t~atamentos prelim_inares previstos colocando no extra

dorso das traves perfis metalicos com as dimensòes 

estabelecidas no projecto. 

Realizara, assim, a ligaçào entre as vigas de madeira 

e as de ferro, mediante estribos e braçadeiras metali

cas, previamente limpas, decapadas e tratadas com 

substàncias antiferrugem, espaçadas e com as dimen

sòes prescritas no projecto. 

Os estribos devem ser traccionados de modo a 

transmitir uniformemente a carga do soalho e da viga 

de madeira às vigas e perfis metalicos de reforço. 

4.13.5 Consolidaçao de vigas 
de madeira com perfis metéilicos 
colocados no intrad~rso 

Com as-devidas ressalvas gerais, a intervençào s6 sera 

possfvel em estruturas de madeira livres de pinturas, 

decoraçòes, entalhes e talhas ou em vigas escondidas 

por tectos falsos em que se possam substituir os ele

mentos. 

Depois de ter executado nas alvenarias as entregas 

dos perfis metalicos de reforço, o Adjudicatario podera 

colocar no intradorso da viga de madeira, duas vigas 

metalicas paralelas com as secçòes definidas no projec

to, aderentes às faces laterais da viga, depois de tratar 

previamente a madeira e o ferro. 

De seguida, procede-se à ligaçào entre as vigas 

metalicas e a viga de madeira por meio de travadouras 

metalicas, com a interdistància da secçào estabelecida 

no projecto. Sempre que necessario, deverào ser colo

cadas chavetas de madeira de pir:iho para criar as 

espessuras pretendidas na interface entre a viga de 

madeira a reforçar e os perfis metalicos de reforço, para 

garantir a aderència entre o metal e a madeira Podera 

também ser colocada urna s6 viga metalica directa

mente debaixo da viga de madeira, sempre segundo as 

_indicaçòes do projecto e da Fiscalizaçào, e em funçào 

das condiçòes estaticas das vigas e dos soalhos. Pode

rào adicionalmente ser colocadas em obra solivas dis

postas ortogonalmente à viga de madeira para descar

regar o peso dos soalhos de forma distribufda. 

4.13.6 Reforço de vlgas de madeira 
por cintagem 

A cintagem das vigas inflectidas destina-se a 

aumentar a sua resistència à tracçào. A consolidaçào 

podera ser feita com tirantes posicionados no intrador
so ou com cabos de aço inseridos obliquamente do 

intradorso até às entregas das vigas de madeira a 

reforçar, em ranhuras escavadas no intradorso. Alter

nativamente, a operaçào pode ser efectuada com tiran

tes munidos de braços distanciadores. O uso de urna 

ou de duas travadouras distanciadoras em paralelo, 

permite aumentar a distància entre os pontos de apli

èaçào nas entregas e os situados na parte mediana da 

viga. O sistema, para além de ser minimamente invasi

vo e nào implicar a abertura de ranhuras, torna mais 



facil a instalaçào e evita ·a desmontagem ou libertaçào 

da viga de madeira nas entregas. 

Poderào ser usados materiais em aço (com os evi

dentes problemas de manutençào) ou em aço inox 

(AISI 304, AISI 314). A cinta sera composta de trava

douras e tirantes. As travadouras deverào ocupar o 

minimo de espaço possfvel, para reduzir os inevitaveis 

fenomenos de condensaçào e p_ermitir a futura ins

pecçao directa da madeira. Como soluçào parcia[ 

para o problema, podem ser usados distanciadores 

especiais em madeira ou neutro materiai, que serào 

inseridos entre as vigas e as travadouras. Para impe

dir o seu deslizamento, as travadouras serào fixadas 

às vigas com cavilhas especiais de aço inox, madeira 

ou alumfnio. As braçadeiras deverào ser dotadas tam

bém de sistemas de regulaçào das tens6es (parafu

sos, cavilhas e distanciadores). Em casos especiais, 

podem ser aplicadas no extremo das vigas cochins 

metalicos que sào ligados às paredes por meio de 

chumpadores, e às vigas por parafusos com porca, 

que podem ser munidos de reguladores dos tirantes. 

As travadouras externas serào posicionadas na 

extremidade das vjgas para permitir que os tirantes tra

balhem de forma optima sem criarem efeitos secunda

rios. Os ganchos, aldrabas e cavilhas para os t irantes 

devem ser colocados na parte superior. 

No caso de serem duas as travadouras intermédias, 

com eventuais alidades de prolongamento, serào posi

cionadas a quartos do vao da viga. _No caso de se tra

tar de urna unica travadoura intermédia, esta sera colo

cada ao centro. As travadouras centrais poderào ser 

munidas de roldanas e/ou mecanismos de desliza

mento dos cabos dos t irantes, para reduzir os riscos de 

instabilidade faterai da eventual alidade. 

Os tirantes podem ser formados de var6es chatos ou 

cabos (possivelmente encamisados) em aço (também 

inox) com um limite elastico elevado, dotados de dis

positivos extensores ou esticadores. 

4.13.7 Travamento e consolidaçao 
de estruturas planas por meio. 
de tirantes e braçadeiras colocadas 
no intradorso ou no extradorso 

Sera efectuada depois da avaliaçào global da esta

bilidade dos soalhos e das alve:narias segundo as dis

posiç6es da Fiscalizaçào. 

Todos os trabalhos de contençao e aumento da rigi

dez de urna estrutura plana deverào ser precedidos da 

identificaçào das diagonais da estrutura e da execuçào 

de perfuraç6es com. dimens6es capazes de permitir a 

inserçao dos tirantes. · 

Os planos de apoio perpendiculares à directriz das 

diagonais devem ser colocados em funçào dos furos 

de salda e aplanados com argamassa cimentfcia, para 

consentir depois a colocaçào dos pratos de ancoragem 

dos ferrolhos. 

O Adjudicatario procedera à ligaçào dos t irantes aos· 

pratos ·metalicos mediante chumbadores apertados 

com parafusos de porca. 

Nos casos em se empregam cunhas, a parte termi

nal do tirante devera possuir urna zona de secçào 

plana que devera ser fu rada. A ponta do tirante, de sec~ 

çào redonda, sera de seguida roscada, introduzida no 

furo centrai de um prato metalico de ancoragem e 

devidamente atarraxada com porca. 

Os tirantes serào pré-esforçados e ligados .a- cada 

viga da estrutura por meio de travadouras ou esqua

dros metalicos dobrados em U e pregados. Sempre 

que previsto no projecto, serào usados tirantes metali~ 

cos com as extremidades em·cauda de andorinha, para 

serem atracados às paredes perimetrais. Nestes casos, 

é praticado um furo de forma tronco-conica na alvena

rla, seguido da colocaçào de um tirante em aço que é 

ligado numa extremidade à viga por meio de parafusos 

ou _rebites e na outra por urna armaçào ou gaiola de 

var6es de aço, com forma tronco-conica a inserir no 

furo. 

Podera por fim, e também, proceder-se à consolida

çào da estrutura inserindo tacos de madeira furados 

sobre os quais sào esticados cord6es de aço (pos-ten

sào), de modo a obter urna viga transversal. O cordào 

esticado é bloqueado e atarraxado nas extremidades a 

um prato de ancoragem metalico. Os tacos das extre

midades apoiarào contra a alvenaria na qual, em pelo 

menos um lado, sera aberto um encaixe na sua espes

sura tota!. 

As dimens6es dos elementos metalicos serào as 

estabelecidas no projecto. 

Por fim, os trabalhos serào conclufdos com o refecha

mento dos furos da alvenaria com argamassa cimentfcia. 

4.13.8 Consolidaçao de estruturas 
planas por meio de secçoes mistas 

Quando os soalhos de madeira tenham deixado de 

garantir a segurança às cargas mfnimas de utilizaçào, e 

. nao for possfvel usar sistemas de reforço e aumento de 
rigidez dos mesmos trabalhando no intradorso, podera 

recorrer-se a técnicas de secçào mista (madeira, aço, 

betào). O objectivo principal, para além de aumentar a 

rigidez e a capacidade resistente do soalho, sera o de 

real izar a ligaçào entre a madeira e o betào de modo a 

que a secçào mista, quando solicitada, se comporte 

homogeneamente. A ligaçào nào deve deslizar e os dois 

materiais deverào agir solidariamente. 

As ligaç6es que garantem a continuidade da 

madeira-betào poderào ser localizadas ou conti-
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nuas, fixadas a seco ou com colantes, com o carre

gamento sempre distribufdo através de urna malha 
electrossoldada. 

Depois sera feita a remoçào do reboco das alvena
rias perimetrais, da pavimentaçào e· das eventuais 

camadas de forma e betonilhas até se chegar ao 

forre da estrutura. Antes de efectuar a consolidaçào, 

depois de fratamento prévio dos manufactos de 

madeira (aplicaçào de oleo de linhaça, impregnantes 

antibolor), estara a cargo do Adjudicatario o refecha

mento e selagem das cavidades e das zonas onde se 

podem verificar infi ltraçòes p.erigosas para a integri

dade das superffcies de valor artistico especial, pre

sentes no intradorso. 

Este refechamento sera executado com os mate

riais que a Fiscalizaçào considere mais convenien

tes. Poderào também ser intercalados materiais de 

isolamento, telas impermeaveis e transpirantes. 

Antes da colocaçào da rede electrossoldada das 

amarraçòes e da betonagem do betào, podera ser 

exigida a inserçào de barras roscadas adicionais em 

furos previamente abertos por carotagens oblfquas 

afogadas em resina epoxfdica. As barras dimensio

nadas e localizadas segundo indicaçòes do projecto 

serào dobradas sobre a malha electrosoldada de 

forma a garantir a continuidade entre o soalho e as 
alvenarias perimetrais. 

Ligaçao loca lizada: a armadura metalica de 

reforço, com a malha e o diametro prescritos no pro

jecto, devera ser ligada à estrutura de madeira sub

jacent~ por meio de pregos especialmente forjad9s, 

cavilhas, parafusos, gatos ou pernos de aderencia 

melhorada. Os elementos de ligaçào serào posicio

nados de forma pontual e fi xados a seco ou afoga

dos em resina. 

Sera efectuada de seguida a betonagem do conglo

merado cimentfcio por faixas de espessura constante 

segundo todos os requisitos exigidos no projecto. 

Ligaçao continua: antes de colocar a rede elec

trossoldada prevista no projecto podera aumentar-se a 

rigidez do soalho com a instalaçào de molduras meta

licas sobre as vigas existentes, fixadas com argamas

sas epoxfdicas e dimensionadas segundo as indica

ç6es de projecto (diametro 12 mm, altura 15 cm, por 

exemplo). A colocaçào das molduras sera feita depois 

de fresagem prévia das vigas para a obtençào de ali
dades com cerca 14 x 60 mm. 

. Em alternativa, poderào ser usadas treliças f ixadas a 

seco com parafusos aplicados ao extradorso das vigas 

de madeira. No espaço livre entre as treliças poderào 

ser pousados painéis de materiai de isolamento com a 

funçào de aligeirar a futura execuçào da laje de betào 

armado e de melhorar o isolamento termoacustico. 

4 .13.9 Aumento da rigidez 
de estruturas planas por 
sobreposiçio de um novo soalho 

Este tipo de intervençào destina-se a aumentar a 

inércia da estrutura limitando a flecha elastica, e obten

do na pratica vigas· em T. 
O Adjudicatario, depois de remover a pavimentaçào 

eventual e as relativas camadas de forma, efectuara 

um controlo detalhado do estado de conservaçào do 

soalho existente substituindo as partes deterioradas, 

pregando as desligadas, limpando o forra todo com ar 

comprimido, esfregòes, vassouras, broxas e aspirado
res industriais e dando duas demàos de oleo de 

linhaça cozido. 

Sera depois colocado o novo soalho com urna 

espessura superior a 3 cm, que pode ser de junta, de 

chanfro, de meio fio ou à portuguesa, de meio fio 

recontrado ou macho e femea, que sera nivelado e pre

gado ortogonalmente ao ja existente, por meio de pr.e

gos de galeota ou meio telhado de aderencia melhora

da. Poderào ser usados painéis multiestrato ou de con

traplacado marftimo. 

O Adjudicata,rio, depois de ter demolido o reboco 
correspondente à secçào de contado, devera apertar 

bem o novo soalho de encontro às paredes éxisten

tes por meio de calços, cunhas e chapuzes ou ainda 

· com outros· dispositivos considerados apropriados 

pela Fiscalizaçào. 

4 .13.10 lmpregnaçio 
de consolidantes 

A operaçào de impregnaçào (com consolidante) 

destina-se a introduzir na madeira degradada urna 

substancia ligante que, penetrando em profundidade, 

confira um aumento das caracterfsticas mecanicas da 

madeira. Sào dois os parametros que sera necessario 

avaliar em funçào do tipo de consolidaçào: a metodo

logia de aplicaçào e a natureza do produto usado. 

A penetraçào do consolidante devera chegar aos 

estratos mais profundos da m~deira, de modo a que a 

toda a secçao lenhosa seja melhorada nas suas carac

terfsticas mecànicas e na resistencia aos ataques quf

mico-biologicos. 

Os sistemas de conscilidaçào permitidos poderào ser 

à base de resinas acrnicas com solvente adaptado . 

Excepcionalmente, poderào ser usadas resinas e ceras 

naturais ou oleo de linhaça cozido. Os sistemas à base 

de resinas epoxfdicas ou poliuretanicas devem ser de 

baixo peso molecular, com urna viscosidade intrinseca 

de 250 cPs, dissolvidas em solvente pelar até obten

çào de urna viscosidade inferior a 10 cPS. 

I 



Os métodos de aplicaçào do materiai consolidante 

serào baseados, em geral, na sua capacidade de pene

traçào por absorçào capilar, depois de urna série de 

testes em laboratorio destinados a verificar a capaci

dade de absorçào da madeira a tratar. Com esta finali

dade, os métodos permitidos para a impregnaçào, sào 

os seguintes: 

Aplicaçao por plncelagem: depois de se ter cui

dadosamente limpo e/ou neutralizado a superficie a 

tratar com solvente, sera aplicada a soluçào de resina 

com um pince! ou broxa de pelo macio, até que a 

madeira nào consiga absorver mais produto. O trata

. mento de impregnaçào sera iniciado com resina em 

soluçào particularmente dilufda (superior ao exigido 

pelas normas) e a concentraçào sera aumentada gra

dualmente, alé que a ultima demào seja dada com urna 

concentraçào superior ao normai. 

Aplicaçao por aspersao: depois de se ter cuida

dosamente limpo e/ou neutralizado com solvente a 

superficie a impregnar, sera aplicada a soluçào por 

vaporizaçào fina, até que a madeira nào consiga absor

ver mais produto. 

Aplicaçao por injecçao: na madeira a impregnar 

serào introduzida& seringas com orificio variavel (2 a 4,5 

mm). lntroduzidas em profundidade na madeira, permi

tirào a difusàÒ do produto impregnante nas zonas mais 

profundas. O produto consolidante sera introduzido com 

a ajuda de equipamento especifico, capaz de transmitir 

pressào à resina. O valor da pressào sera estabelecido 

para cada caso, em funçào do tipo de consolidaçào a 

efectuar. O equip~mento sera essencialmente constitui

do por um grupo compressor munido de urna micropis

tola capaz de projectar a resina nas seringas preceden

temente enfiadas na madeira O numero de injecçòes 

de resina e a distància entre estas, assim corno a sua 

disposiçào radiai, serào efectuadas em funçào do tipo 

de consolidaçào que se quer obter. Depois da extracçào 

das seringas, sera necessario reconstruir a continuida

de da superficie lenhosa com microtampas ou refecha

mento com resina epoxidica carregada com serradura 

da mesma madeira tratada 

A impregnaçào devera garantir um melhoramento 

notavel das caracteristicas mecànicas da madeira tra

tada. A intervençào, em particular com resinas poliure

tànicas, devera aumentar o valor da resistencia à com

pressào em pelo menos duas vezes e meia. 

O tratamento de consolidaçào da madeira devera 

sempre obedecer aos seguintes requisitos: a continuida

de das fibras li;mhosas devera ser restabelecida, seja a 

nivei intercelular seja a nivei microscopico; devera ser 

garantida a reversibilidade do tratamento, de modo a nào 

prejudlcar urna intervençào posterior de melhoramento; 

devera ser permitida urna boa transpirabilidade, para 

permitir a migraçào do vapor de agua sem criar solicita

çòes mecànicas e/ou fenomenos de aprisionamento ou" 

oclusào de vapor; deverào ser conservadas as caracte

risticas cromaticas, evitando que a madeira ganhe colo

raçòes e/ ou brilhos nào desejados; o materiai consoli

dante devera ter caracterfsticas de elasticidade compa

tiveis com as propriedades ffsicas da madeira, em espe

cial, o valor do modulo de elasticidade da resina devera 

ser da mesma ordem de grandeza do da madeira a con

solidar; sera necessario garantir que o solvente nào eva

pore antes que a resina tenha polimerizado e/ou atingi

do os estratos mais profundos. Por estas razòes, sera 

exigido que no estaleiro se tomem todos os cuidados 

capazes de impedir a migraçào do solvente (e conse

quentemente da resina) para as partes mais externas. 

Sera, por isso, necessario que em estaleiro sejam pre

dispostas protecçòes capazes de garantir que a eventual 

polimerizaçào e/ou difusào seja feita na presença de 
solvente em quantidade suficiente. 

4 .13.11 Refechamento de juntas, 
injecçoes e protecçoes superficiais 

Refechamentos: serào efectuados com resinas 

epoxidicas devidamente carregadas (com po de serradu

ra, fillers). Para intervençòes especialmente complexas 

e/ou de extensào notavel sera exigido o uso de armadu

ras com barras de resina e fibra de vidro. 

As colagens eventuais e/ou ancoragens deverào ser 

efectuadas com resina epoxidica pura. A resina utiliza

da devera garantir urna forte adesividade e um forte 

poder de aderencia entre as partes, que devem ser 

sempre preparadas previamente antes da operaçào. A 

resina epoxfdica carregada para a operaçào de refe

chamento devera ser compatfvel com a madeira e ter 

urna elasticidade capaz de suportar variaçòes dimen

sionais devidas a alteraçòes térmicas e modulo elasti

co analogo ao da madeira. 

lnjecçoes: sempre que para fins de consolidaçào 

seja necessaria a injecçào de produtos especiais, sera 

necessario ter presente que a madeira é mais permea

vel ao longo dos veios, e, por isso, serào praticados 

furos na madeira deteriorada obliquamente ou de 

forma a coincidir com a direcçào das fibras, em funçào 

da capacidade de penetraçào da resina. Sera injectada 

resina epoxidica com reduzido modulo de elasticidade 

(maximo 30.000 kg/cm2), esperando-se a sua absor

çào completa antes de operaçòes posteriores e procu

rando evitar a formaçào de bolhas de ar. 
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Protectores: os protedores a admitir no estaleiro 

deverào possuir urna série de propriedades analogas 
às ja apresentadas para os consolidantes e mais res
tritìvas no que se refere a produtos que permanecerào 
à vista depois de aplicados. Deverào ser reversiveis, 
nào amarelecer, ser compativeis com as caraderisticas 
ffsicas da madeira consolidada, apresentar urna cor
reda .elasticidade e modulo elastico, facilidade de 
manutençào e nào se alterarem sob a acçào combina

da dos raios UV e dos agentes atmosféricos do micro
clima tocai. 

Serào de varios tipos e usados com base na tipolo

gia, exposiçào e uso do manufacto a proteger, procu
rando evitar aplicaçoes de grandes espessuras do 
produto. 

Poderào ser empregues vernizes à base de resinas 
naturais (vernizes com aguarras ou lacas com alcool), 
vernizes de oleo copal (soluçoes de resina em essen
cia de terebintina, adicionadas eventualmente com 
pequenas quantidades de oleo secante), vernizes de 

oleo à base de resinas sintéticas monocompositas 
(chamadas Flatting) que podem ser transparentes ou 
pigmentados, tornando-se mais resistentes. 

Poderào ser usados, em alternativa, produtos 
impregnantes que nào deixam pelfculas. Os impreg
nantes sào normalmente à base de oleo ou resinas 
em ~olvente, misturados com biocidas especiais. Sào 
aplicados a pince!, a rolo ou por imersào, tem urna 
optima resistencia e penentraçào e sào de taci! manu
tençào. 

Podem ainda usar-se, especialmente em superffcies 
muito degradadas e nào expostas aos agentes atmos
féricos, materiais naturais, tais corno o oleo de linhaça 
ou ceras naturais (normalmente cera de abelhas em 
soluçào de tolueno a 400/o), 

4 .13.12 Tratamento e desinfestaçio 
da madeira 

A defesa da madeira contra microrganismos e insec
tos de varia natureza que a atacam e alteram podera 
ser feita a ~arios nfveis: eliminaçào das substàncias 
alteraveis contidas na madeira; a aplicaçào de insecti

cidas que, para além de terminarem a vida dos micror
ganismos, fungos e insectos, poderao também impedir, 
se forem oleosos, a absorçao nào desejada da agua do 
ambiente. A eliminaçao das substàncias alteraveis 
pode ser feita por vaporizaçào e a desinfestaçào com 
diversos procedimentos e produtos. 

Os tratamentos e os produtos para a desinfestaçào 
da madeira deverào seguir tota! ou parcialmente (mas 
sem prejudicar o resultado final), as seguintes fases: 

• o biocida devera atingir directamente as larvas 
e as crisalidas, de modo a mata-las; 

• todas as zonas com superffcies expostas 
deverào ser tratadas com insedicida e com 
biocidas fluidos de elevada penetraçao, para criar 
urna zona impregnada de veneno, através 
da qual devera passar o insedo xilofago 

para sair à superficie; 
• o tratamento superficial devera deixar um estrato 

de insedicida sobre a superficie e em todas as 
fissuras da madeira. Os insectos nocivos 
provenientes de outras zonas serào eliminados 
entrando em contado com a zona tratada 
Os ovos depositados em superficie atrofiar-se-ào 

e/ou serào destrufdos, enquanto que as larvas 
em desenvolvimento morrerào antes de penetrar 
na madeira; 

• todas as madeiras que tenham sido sujeitas 
a um ataqu·e em profundidade, deteriorando a sua 
essencia e integridade, deverào ser submetidas 

a urna intervençào de consolidaçào conforme 
o que foi ja exposto. 

A intervençào de ~esinfestaçào devera ser capaz de 
eliminar os agentes biologicos nocivos existentes e 
prevenir infestaçào futuras. 

Para os tratamentos curativos sera necessario esco
lher o periodo de maior adividade do insedo,, durante 
o qual ele se encontra mais perto da superficie, ou seja, 
o tempo que precede a ninfose e o periodo de salda do 
casulo: a Primavera e/ou infcio do Verào. 

O produto de preservaçào sera aplicado por asper
sào ou por pincelagem, repetindo-se o tratamento 2 a 

3 vezes consecutivas, para permitir ao insecticida 
penetrar na madeira o mais profundamente possfvel. 
Devera ser evitado o uso de soluçòes aquosas, pois a 
sua capacidade de penetraçào depende da humidade 
da madeira. 

Sempre que, no entanto, se use esse tipo de insec
_ticidas (que apresentam a vantagem se serem inodo
ros), sera indispensavel molhar abundantement~ a 
madeira com agua antes da aplicaçào. 

Os insecticidas dissolvidos em solventes orgànicos 
serào preferencialmente usados, pois possuem urna 

maior capacidade de penetraçào na madeira seca e 
sào distribufdos nos tecidos lenhosos por um processo 

de difusào capilar eticaz e profundo. Sera necessario 
tornar muito cuidado com eventuais efeitos negativos 
causados pelo cheiro penetrante e desagradavel que 
por vezes estes insecticidas produzem. 

Os insedicidas permitidos deverào ser experimenta
dos e testados no Laboratorio Nacional de Engenharia 
Civil, satisfazer os critérios de nào toxicidade, estabili
dade à luz e aos raios uv e nào produçào de altera
çòes cromaticas. 

Tratamento a dar à madeira na presença de infesta

çào de: 



Anobium punctatum e hesperophanes cineres: 

ser~ permitido o uso de produtos soluveis em agua so 
em condiç.òes especiais. Estes serào à base de solu

çòes de misturas de fluoreto de sodio dinitrofenol e 

bicromatros, poliboratos de sodio. 

Poderào ser usados produtos à base de naftalina 

clorada, pentaclorofenol, tetraclorofenol, paradiclo

robenzol, esaclorocicloexano, oxido tribulftico de 

estanho. 

Fungos: o tratamento antimicotico devera usar pro

dutos especialmente eficazes contra os fungos e 

considerar o exposto na Especificaçào LNEC E43-

Produtos preservadores da madeira. Ensaio de toxici· 

dade para fungos. 

Trata-se de produtos geralmente à base de fluore

tos, compostos de cromo e arsénico, pentaclorofenol, 

etc. Como é raro que um fungo tenha a capacidade 

de se desenvolver a urna humidade inferior a 22%, e 

corno valores de humidade entre 12 e 140/o excluem 

de maneira absoluta qualquer perigo, sera necessa

rio, em cada caso, que a intervençào tota! no edificio 

garanta que a estrutura de madeira em nenhum 

momento apos a intervençào possa atingir valores de 

humidade que permitam o ataque de fungos. Depois 

de se ter pr~curado garantir a eliminaçào e/ou pre

veoçào de nfveis de humidade anomalos, a madeira 

infestada podera ser eliminada ou mesmo queimada 

se as fissuras da alvenaria que tenham sido penetra

das pelo fungo tratadas com calor por meio de equi

pamentos especiais. Todas estas operaçoes serào 
efectuadas com a maxima cautela e delicadeza, evi

tando danos nos manufactos e/ou materiais adjacen

tes. Podera ser necessario efectuar urna intervençào 

radical, mediante injecçòes de biocida na made~ra e 

também nos rebocos circundantes. 

·Para esse efeito, serào usadas seringas do tipo ja 

descrito para as impregnaçoes com resina. Em geral, 

os produtos desinfestantes preferidos pelo seu ele

vado poder biocida e pela nào excessiva percepçào 

ap6s a intervençào, sào: 

• derivados do alcatrào, tais corno a creosote 
(oleo de alcatrào), o carbolineum (oleo pesado 

de alcatrào cloretado), o xi lamon (naftalina 

clorada), emulsòes de creosote em soluçòes 

alcalinas ou adicionadas de compostos amo

niacais de cobre ou zinco, os fen6is (dinitroe

nol, dinitrocresol, penta e tetraclorofenol, 

paradiclorobenzol); 

• compostos dos al6genos, f luoreto de s6dio e de 

potassio, fluorosilicato de magnésio e de zinco, 

etc. Os composto~ de fluor sào particularmente 

adaptados na Iuta contra os fungos; 

• derivados do boro (b6rax, tetraborato de sodio). 

Podera também ser util o uso de misturas apro

priadas dos produtos indicados, para obter urna 

melhoria das propriedades biocidas. 

· Serào preferidas misturas à base de compostos de 

fluor ou seja misturas de dinitrofenol com fluoreto de 

sodio (porporçào 11 :89), com a adiçào ou nào de 

arsénico; misturas de fluoretos co.m sais de arsénico 

de sodio; misturas de arseniatos e bicromatos ou naf

tol em soluçào alcoolica. 

A eficacia do procedimento de desinfestaçào sera 

sempre condicionada pela sua precisào e, sobretudo, 

pela real difusào por toda a superficie a tratar. Os 

pontos delicados e mais dificeis de trata'r sao as sec

çoes das entregas, as juntas, as sambladuras, os 

apoios e em geral, onde a superficie foi alterada por 

meio de encastramentos, serraçoes e buracos de 

pregos. Sera por isso indispensavel dar a maxima 

atençào para que o tratamento se faça completa

mente nos pontos indicados. Nestes casos, sera 

sempre necessario agir do seguinte modo: entre as 

duas superficies de contacto ou nas secçòes das 

entregas, sera aplicada urna pasta de sai biocida 

(concen~rado a 500/o ). Para o efeito pode, por exem

plo, usar-se urna mistura composta de fluoretos e 

sais arseniatos de s6dio e de 500/o .de agua, com um 

rendimento que sera de cerca de 0,75 kg de pasta 

por metro quadrado. 

Depois da pasta aplicada e removida, da-se urna 

demào da mesma soluçào salina. Passados dois anos, 

a operaçào sera completada.com urna nova aplicaçào 

por vaporizaçào com os mesmos sais. Esta vaporizaçào 

sera repetida de 5 em 5 anos. 

4 .13.13 Tratamento de ignifugaçio 

Para preservar a madeira do fogo, sera necessario 

aplicar-lhe determinadas substancias ou misturas que 

garantam essa protecçào. As substancias aplicadas 

poderào explicar a sua acçào de protecçào ao fogo, de 

urna das seguintes maneiras: 

• tratando a madeira com substancias 

intumescentes, que a altas temperaturas 

formam urna camada protectora nào rigida 

(caso dos boratos, fosfatos, acetatos, etc.) ou 

porosa e espumosa (substancias organicas. tais 

corno a cola, amido, aminoresinas, etc.); 

• <::riando, com alta temperatura à volta da 

madeira, urna atmosfera inibidora da combustào, 

aplicando previamente sais que produzem com 

o calor gases inertes (diioxido de carbono, 

gases amoniacais, azoto, etc:) que vedam o 

acesso do oxigénio à madeira; 

• tratando a madeira com substancias salinas 

que pelo efeito da alta temperatura atingem 
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a fusào, criando camadas vitrificadas que 

protegem a propria madeira e criam um escudo 
ao oxigénio; 

• modificando a madeira, por meio de tratamentos 
especiais nos constituintes das paredes celula

res para impedir a combustào. 

Em caso de incendio, sera necessario que as subs

tancias ignifugas nào produzam gases venenosos para 

o homem, que nào corroam de maneira nenhuma par

tes metalicas.e apresentem ao mesmo tempo urna boa 

eficacia biocida. 

Os produtos usados para urna correcta ignifugaçào 
poderào ser à base de silicatos de sodio OLI de potas

sio misturados com talco (80:20) ou caulino (80:20), 

a aplicar em 3 barramentos. É o caso do fosfato bia

moniacal, ,fosfato biamoniacal e acido borico, fosfato 

. .monoamoniacal, fosfato monoamoniacal e 'borax, sul

fato de amonio, sulfato de amonio e fosfato biamo

niacal, carbonato de potassio, acetato de sodio, clo

reto de calcio e de magnésio, cloreto de magnésio e 

fosfato biamoniacal ou acido borico e borax. 

Para diminuir a fluidez das misturas, incrementando 

assim a quantidade depositada da substancia ignifu

ga e aumentando a eficacia do tratamento, sera 

necessario juntar às su.bstancias precedentes e/ou 

misturas das mesmas, por exemplo, alginato de sodio 

e/ou metilcelulose, borato de zinco, carbonato basico 

de chumbo e oleo de linhaça cr.u com esséncia de 

terebentina e oleo secante. 

4 .14 CONSOLIDAçAO 
E CONSERVAçAO DE ESTRUTURA 
E MANUFACTOS METALICOS 

4 .14.1 Generalidades 

Antes de efectuar qualquer intervençào de consoli

daçào de estruturas metalicas, o Adjudicatario devera 

proceder a todas as obras urgentes para colocar pro

visoriamente a estrutura em segurança, tais corno o 

escoramento e contraventamento da inteira estrutura 

objecto da intervençào ou, segundo indicaçòes da Fis
calizaçào, so nas zonas em que se realizara a consoli

daçào. Serào, por isso, realizadas as dernoliçòes e as 

remoçòes manuais das zonas limitrofes dos trabalhos, 
para descobrir os banzos e as almas das vigas. Proce

der-se-a à limpeza das vigas por abrasào com esme

rilho ou com os sistemas indicados pela Fiscalizaçào, 

de forma a eli.minar todos os residuos de argamassa 

e/ou ferrugem, seguida do desengorduramento. 

Podera entào ser efectuada a substituiçào parcial 

ou total dos elementos de aligeiramento e a melhoria 

do sistema de ancoragem das vigas às alvenarias, 

corno exigido e especificado no projecto. Nestas ope

raçòes sera dada especial atençào aos cuidados com 

a segurança e protecçào da saude e higiene dos·ope

radores. Em particular, deverào ser observadas as 

normas as relativas a: 

• filtros de soldadura - NP EN379:96 

e 379/ A 1 ;2000. 

• protectores auditivos - NP EN 352:96, 
NP EN 352-3:98, NP EN 458:96 e EN352-4. 

• luvas de protecçào - NP2310:1989 

• protecçào das vias respiratorias - NP EN 132 

a 140, NP EN139:1998, NP EN140:2000, 
NP EN 144- 145:2000, NP EN269 a 271, 

EN 141:2000, EN250:2000, EN400:1993. 

• protecçào dos olhos - NP EN207-208:2000; 

NP EN 165, 166, 172, 175 e 1731. A EN 169:200, 

EN170:2001 a a EN1731:A1/97 . 

4.14.2 Consolidaçao extrardorsal de 
estruturas planas com travadouras 

O Adjudicatario, depois de removidos os ·pavimen

tos e· as camadas de forma até se chegar aos banzos 

das vigas e do extradorso do.plano dos tijolos ou tijo

leiras de piso, devera demolir, no caso de lajetas per-

. furadas, o diafragma das células contiguas às vigas 

de ferro em todo o seu comprimente. Serào depois 

reforçadas as vigas com a . fixaçào de travadouras 

(ligadas e soldadas aos bordos do banzo superior) 

que, colocadas ao long9 de todo o comprimente das 

vigas (ou pelo menos ao longo de um terço do vào a 

partir de cada extremidade), devérao ter urna espes

sura de 15 a 20 cm e a inclinaçào (normalmente 45 

graus em relaçào ao horizonte) prescrita no projecto 

ou ordenada pela Fiscalizaçào . . 

0 plano dos tijOIOS OLI das tijoleiras de piSO sera por 

fim regado, seguindo-se a betonagem de modo a 

recobrir uniformemente o banzo superior das vigas de 

ferro a reforçar. 

4 .14.3 Consolidaçao intradorsal 
de estruturas planas com um novo 
sistema de vigas de ferro 

É da obrigaçào do adjudicatario, em caso de con
solidaçào de estrututuras de malha simples, colocar 

em obra vigas secundarias ou solivas para diminuir as 

areas a descarregar sobre cada viga, posicionando

-as ortogonalmente em relaçào às existentes. Na 

consolidaçào de estruturas com dupla malha de 

vigas, devera ser intercalado um novo sistema secun

dario segundo as direcçòes das vigas existentes. 



Em ambos os sistemas, a ligaçào entre os elemen

tos metalicos sera realizada interpondo urna chapa de 

repartiçào adequada e soldando as vigas entre elas. 

Os perfis, as secçòes, o andamento, a sobreposi

çào e os sistemas das entregas das cabeças das 

vigas à alvenaria serào os estabelecidos no projecto. 

4 .14.4 Consolidaçio extradorsal de 
estruturas planas com a realizaçio 
de uma capa em betio armado 

Feitas as remoçòes e as demoliçòes prescritas 

segundo as indicaçòes da Fiscalizaçào, o Adjudicatario 

devera soldar às vigas existentes, varòes de aço dis

tanciados entre si de 10 a 15 cm, ou varòes dobrados 

em ziguezague de modo a obter urna coacçào eficaz 

da capa armada sobre as vigas pré-existentes. 

Devera em seguida ser sobreposta ao plano da 

estrutura urna armadura cruzada e realizado o numero 

previsto de ligaçòes às alvenarias perimetrais. Esta 

armadura devera ter a secçào e a malha prescrita .no 
projecto ou estabelecida pela Fiscalizaçào. 

A betonagem sera feita com distribuiçào uniforme 

do betào so depois ter sido feita previamente urna rega 

abundante do extradorso. 

4 .14.5 Obras de conservaçio 

GEN ERALIDADES 

É importante sublinhar que antes de operar qualquer 

tipo de intervençào conservativa em manufactos de 

metal serào verificadas primeiro as necessidades efec

tivas de tais operaçòes. Devera começar-se pela iden

tificaçào das causas da degradaçào, directa ou no con

torno, efectuando também analises e testes uteis para 

determinar a técnica originai de construçào e a morfo

logia do materiai (analise metalografica, observaçào ao 

microscopio). Posteriormente serào avalia~as e estu

dadas as eventuais operaçòes de limpeza e de prepa

raçào das superffcies afectadas, ide.ntificando e selec

cionando os melhores produtos a empregar. Urna boa 

intervençào conservativa, na verdade nào implica sem

pre e onde quer que seja a completa eliminaçào dos 
fenomenos de oxidaçào presentes, de velhas pinturas 

protectoras, podendo proceder-se, em alguns casos, a 

urna simples operaçào de limpeza e protecçào superfi

cial ou a nova pintura por cima da existente. 

Se urna limpeza radical for mesmo necessaria, sera 

realizada so onde efectivaniente é necessaria, èom · 

produtos ou sistemas levemente agressivos, preferin

do-se sistemas de acçào lenta e preferivelmente repe

tindo-se as operaçoes varias vezes. 

4.14.5.1 Conservaçào 
do revestimento organico 

Elementos em ferro: quando se deva intervir 

sobre manufactos com o revestimento organico ainda 

em grande parte suficientemente eficaz nasua protec

çào, o tratamento superficial sera efectuado removen

do a ferrugem completamente das partes corrofdas ou 

removendo semente as partes incoerentes. 

No primeiro caso, em funçào das dimensòes da zona 

a tratar, agir-se-a por escovagem. Sera assim reactiva

da a camada de pintura ja existente através do empre-

90 de lixas ou com um ligeiro jacto de areia destinado 

a remover o estrato externo agredido pelos agentes 

atmosféricos. Nas zonas que sào limpas até ao metal 

branco sera aplicado um aparelho passivante ou um 

aparelho à base de po de zinco em soluçào organica e 

com ligante compatfvel com o tipo de pintura pré-exis

tente e com os ciclos conservativos realizados. 

No caso em que se preveja urna remoçào grosseira 

da ferrugem, sera realizada urna protecçào com urna 

tinta de aparelho conversor e estabilizador de ferru

gem, à base de soluçòes de acido fosforico ou solu

çoes de taninos com ou sem acido fosforico. Aplicadas 

com pincel ou broxa, transformarào a ferrugem em 

compostos estaveis (fosfato ou tanato de ferro). Deve

ra dar-se urna atençào especial durante a aplicaçào 

destes produtos, que devem ser empregues na justa 

medida, nem em excesso (porque podem provocar um 

empolamento das sucessivas demàos de pintura), nem 

por defeito (porque podem bloquear so parcialmente o 

processo de oxidaçào, que pode continuar a desenvol

ver-se debaixo das varias camadas de pintura). Sem

pre que se pintem de novo as superffcies, serào pri

meiro dadas duas demàos de fundo usando produtos 

em vefculo organico e ligante alqufdico, com pigmento 

à base de oxidos vermelhos de chumbo, e duas 

demàos de acabamento sempre com base alqufdica 

pigmentosa com oxido de ferro micaceo, num total de 

cerca 200-300 mfcrones de espessura. 

Em alternativa, querendo obter-se um aspecto menos 

homogéneo, podera efectuar-se um tratamentp final com 

um produto oleofenolico, seguido de urna aplicaçào de 

tinta de aparelho acrilico poliuretanico e urna demào final 

de tinta acrmca bicomp6sita opaca ou transparente. 

Elementos de zinco pintados: a manutençào 

sera destinada a renovar a camada de pintura descola

da do substrato de zinco. Sera feita urna limpeza por 

via hUmida com escovas ou com jactos de vapor de 

agua quente com 5-10% de soda caustica. Seguem-se 

ciclos de pintura com tintas polivinnicas ou polivinildé

nicas, acrnicas, metacrnicas ou epoxfdicas. 

No caso de ter havido urna agressào profunda, que 

tenha deixado o aço com ferrugem vermelha, serào 
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efectuadas operaçòes de limpeza capazes de eliminar 

esta ferrugem até ao metal branco. Depois sera apli

cada a zincagem localizada com a vaporizaçào de zinco 

fundido ou com a aplicaçào de urna tinta de aparelho 

zincante à base de p6 de zinco metalico. A limpeza 

geral de toda a superficie seguida de pintura garantira 

urna longa durabilidade do revestimento. 

Elementos em bronze: serào primeiro identifica

das as causas da degradaçào presente, por tneio de 

analises diagn6sticas preliminares e durante a exec_u

çào dos trabalhos. Serào realizadas analises metalo

graficas capazes de detectar as técnicas de fabrico e 

construçào originais e a morfologia do materiai, obser

vaçòes in situ com emprego de microscopio para reco

lher informaçòes sobre a morfologia patogénica. Estas 

analises serào seguidas das inteNençòes de limpeza 

(com agua, mecànica, quimica, fisica), de consolidaçào 

e protecçào . 

LIMPEZA 

Com agua: sera feita urna primeira limpeza geral 

com lavagens de agua desionizada aplicada a pince! ou 

broxa, por nebulizaçào ou por imersào. Durante a ope

raçào serào efectuadas analises para avaliar a acçào 

efectiva dos sais soluveis. A operaçào sera feita por 

escovagem, com escovas macias capazes de remover 

eventuais dep6sitos superficiais nào compactos. A 

lavagem sera realizada mesmo depois de urna limpeza 

com o auxmo de agentes quimicos. De seguida, serào 

levadas a cabo inteNençòes de desidrataçào por imer

sào ou aplicaçào de solverìtes. 

Mecanica: podera ser efectuada manualmente, utili

zando escovas, bisturis, microtrépanos, pequenas goivas 

metalicas, ou empregando aparelhagem de baixo impac

to, tais corno vibroincisores, microaeroabrasivos a baixa 

pressào (usando corno inertes o 6xido de aluminio ou 

microesferas de vidro) ou aparelhos de ultra-sons. 

Ouimica: a limpeza qufmica com substàncias com

plexantes é eficaz quando se devem eliminar concre

çòes calcarias ou dep6sitos de partfculas atmosféricas, 

quando se devem evitar limpezas mecànicas e realizar 

limpezas selectivas para a remoçào de alguns produtos 

de corrosào (carbonatos de cobre). Sera sempre prece

dida do teste de pequenas zonas de amostragem para 

avaliar a eficacia da limpeza e os tempos ·de aplicaçào. 

Para a eliminaçào das crostas negras podem ser apli

cadas compressas à base de EDTA biss6dico em agua 

destilada, capazes de eliminar partfculas ferrosas e de 

calcio. As crostas serào seguidamente removidas . 

mecanicamente de preferència com o emprego de bis

turis. A aplicaçào de compressas sera seguida de urna 

lavagem com agua desionizada abundan~e. 

Fisica: entre as mais recentes técnicas de limpeza 

podera ser usada a que util iza aparelhos por impulso 

laser. Controlando e calibrando os principais paràme

tros (potència média, frequència e densidade de ener

gia) é possfvel obter bons resultados, respeitando a 

patine natural dos manufactos e eventuais tratamentos 

precedentes (ver as caracteristicas dos aparelhos laser 

no ponto 4.2.2 - Sistemas de limpeza). 

TRATAMENTOS INIBIDORES DE CORROSAO 

E CONSOLIDANTES 

Sera empregue um composto qufmico de tipo organi

co (Benzotriazol a 5% de alcool) capaz de formar com

postos estavei~ na superficie sensfvel e também em 

ambien~e acido. Depois do tratamento serào realizados 

tratamentos de protecçào superficial através da aplica

çào de resinas acrmcas em soluçào por pincelagem, de 

resinas acrmcas e benzotriazol ou/e de ceras microcris

talinas aplicadas também por pincelagem. 

4.14.6 Remoçao do revestim.ento 
organico e nova protecçao 

No caso de manufactos fortemente oxidados, deve

rào ser efectuadas operaçòes capazes de eliminar com

pletamente todos os resfduos de ferrugem. Substància 

higrosc6pica e porosa, a ferrugem é facilmente conta

minada pelas substàncias corrosivas (anidrido sulfurico, 

cloretos, etc.) acelerando assim fortemente o processo 

. corrosivo ja em. acçào. Os sistemas de protecçào a uti

lizar deverào ser escolhidos em funçào do tipo de 

agressào ou do ambiente no qual o manufacto de ferro 

esta inserido. O tipo de agressào pode ser: quimica 

(acidos, alcalis, sais, solventes, etc.); térmica; atmosféri

ca (humidade, chuva, neve, raios solares, etc.); mecàni

ca (abrasòes, impactos, vibraçòes, etc.). Urna vez que 

estas acçòes podem ser combinadas, a escolha do 

revestimento devera basear-se na pior situaçào que se 

possa prever para as diversas combinaçòes possfveis. 

Urna protecçào anticorrosiva eficaz devera incluir todas 

as operaçòes seguintes, e s6 por ordem da Fiscalizaçào 

podera ser alterada ou variada em qualquer fase: 

• preparaçào e eventual condicionamento da 

superficie; 

• emprego de meios e técnicas mais apropriados 

de aplicaçào; 

• escolha de revestimentos protectores mais 

fiaveis e o seu controlo. 



MÉTODO PARA PREPARAçAO E EVENTUAL 

CONDICIONAMENTO DAS SUPERFiCIES 

A superficie metalica que recebera a pelicula de pin

tura protectora devera ser preparada previamente para 

oferecer as maximas condiçòes de adesividade. É por 

isso necessario remover de novo da supe.rficie tudo 

aquile que seja estranho à sua natureza metalica, tais 

corno éxidos, sais e ferrugem, que prejudicam a efica

cia de qualquer sistema protector. Na preparaçào de 

substratos de aço, antes da aplicaçào de tintas e pro

dutos similares e nos ensaios para avaliaçào da limpe

za de superficies, devera ser seguida a NP EN ISO 

8502-3:2001. 

Os métodos permitidos para a preparaçào das super

ffcies de aço sobre as quais sera aplicado o revestimen

to protector sào os seguintes: limpeza manual, limpeza 

mecànica e jacto de areia. Para a eliminaçào de substàn

cias estranhas e nocivas corno éleo, gordura, sujidades e 

outras contaminaçòes da superficie do aço poderào ser 

usados solventes, emulsòes e compostos detergentes. A 

limpeza com solventes sera efectuada antes da aplicaçào 

das pinturas protectoras e eventualmente com outros 

sistemas de preparaçào das superficies de aço. 

Limpeza manual: a limpeza manual sera utilizada 

quando se trate de um trabalho preciso e baseado na 

sensibilidade operativa de operarios especializados, ou 

nos pontos nào acessiveis aos utensmos mecànicos. 

Antes de iniciar a limpeza manual sera necessario exa

minar a superficie para avaliar a presença de éleo, gor

dura ou outros contaminantes soluveis. Nestes casos, 

a limpeza com solventes adequados sera eventual

mente seguida da limpeza manual. 

Os utensnios necessarios para a limpeza manual 

serào constitufdos por escovas metalicas, raspadeiras, 

làminas, escopros, martelos para picar, telas de esme

rilho e lixas, e ainda outros utensnios com formas espe-· 

ciais para poder penetrar nos intersticios a limpar. As 

escovas metalicas poderào ser de qualquer forma e 

dimensào mas o seu pelo d~ve ser sempre de ararne 

de aço. As raspadeiras deverào ser de aço temperado 

e conservadas sempre afiadas para garantir a sua 

maxima eficiencia. O equipamento auxiliar incluira e.sco

vas para remover o p6, vassouras, raspadeiras e espa

tulas convencionais, e também vestuario protector do 

operador. As lascas de · ferrugem serào eliminadas 

mediante impacto calibrado com o martelo. A ferrugem 

ja muito descolada sera por seu turno removida com 

urna combinaçào adequada de opéraçòes de raspagem 

e escovagem. A limpeza manual de superficies pintadas 

(mesmo que sé parcialmente) devera prever a remoçào 

'de toda a pintura que ja se encontre em fase de des

colagem, para além de qualquer formaçào de ferrugem 

ou de incrustaçòes. 

Urna vez terminado o trabalho, a superficie devera ser 

escovada, limpa de pé, soprada com ar comprimido, para 

retirar todos os depésitos de materiai solto, e depois 

desengordurada A aplicaçào da pintura de fundo deve

ra ser feita o mais rapidamente possivel, com aparelhos 

com boas caracterfsticas de molhagem, corno as que 

utilizam o éleo de linhaça puro corno veiculo. 

Limpeza mecànica: a limpeza mecànica implica urna 

superficie geralmente mais limpa què a tratada 

manualmente. Todavia, é necessario ter a maxima cau

tela para evitar tocar zonas de metal nào desejadas. O 

equipamento mais adequado à limpeza mecànica sào 

as escovas metalicas rotativas e os utensilios rotativos 

por impacto, sendo desaconselhado o uso de pedras 

abrasivas, porque sào demasiado agressivas. 

Escovas metalicas rotativas: os arames da escova 

deverào ser suficientemente rfg idos para retirar as las

cas de ferrugem destacadas, as tintas velhas e os 

dep6sitos de sujidade. A escolha da forma (c6nicas ou 

de disco) e do tipo de ararne basear-se-a nas condi

çòes em que a superficie a limpar se encontra. Para a 

limpeza dos cantos, serào usadas escovas especiais 

com a forma de sectores radiais, usadas também para 

limpar eficazmente à volta das cabeças dos pregos e 

as superffcies muito irregulares. Nào sera necessario, 

no entanto, usar velocidades demasiado elevadas e 

deixar a escova no mesmo sftio por muito tempo, pois 

podem ocorrer fusòes superficiais que dào à superfi

cie um aspecto vitrificado e muito liso, impedindo urna 

boa adesividade da pintura de protecçào. Antes de ini

ciar a limpeza mecànica com escovas sera necessario 

examinar se sobre a superficie existem dep6sitos de 

oleo, gordura ou outros contaminantes soluveis. Se 

existirem, a limpeza mecànica sera precedida por urna 

forte intervençào com solventes. 

Utensilios rotativos por impacto: poderào ser usa

dos também utensnios mecànicos por impacto, raspa

deiras especiais e escopros, que serào montados em 

aparelhos eléctricos e pneumaticos. Esta forma de 

intervençào é especialmente util quando é necessario 

remover da superficie metaJica estratos de ferrugem e 

lascas, estratos de pintura velhos e espessos. A utiliza

çào destes utensnios devera ser feita com muita aten

çào porque eles podem praticar cortes e incisòes, eli

minado parte do metal e deixando a superficie com 

rebarbas, de onde a camada de pintura de protecçào 

se podera descolar e soltar prematuramente. Um outro 

inconveniente, nào menos importante, associado ao 

uso menos atento destes instrumentos, é que a super

ficie pode passar a ficar muito rugosa, impedindo urna 

boa aderencia da pintura de protecçào. Por estas 

razòe~, o uso de instrumentos rotativos por impacto 

devera ser limitado s6 a casos excepcionais. 

As superficies limpas com métodos mecànicos 

deverào ser revestidas com a pintura de aparelho ou 
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de tundo o mais rapidamente possfvel, ~ara evitar a 

acçào nociva dos agentes atmosféricos. A aplicaçào da 

pintura de fundo devera ser feital com tintas de apare

lho com boas caracterfsticas de molhagem, corno as 

que uti!izam o oleo de linhaça puro corno vefculo. 

Jacto de areia: sào dois os métodos principais de 

jacto de areia: por via hUmida e a seco. O método por 

via humida diferencia-se do a seco pelo facto de no po 

abrasivo ser introduzida agua ou urna soluçào de agua 

e um inibidor de corrosào. O método por via humida 

apresenta a vantagem de reduzir as poeiras ao minimo, 

mas nem sempre se pode utilizar. Na verdade, as estru

turas metalicas que apresentam um grande numero de 

reentràncias formadas por perfis e junçòes com cavida

des orientadas para cima nào se podem tratar por jacto 

de areia, porque a areia molhada e outros residuos ten

derào a anichar-se nas concavidades e ranhuras, exi

gindo depois urna lavagem muito cuidada . 

Com o procedimento por via seca, o aço pode ser 

liryipo completamente da ferrugem mesmo em profun

didade, permanecendo, salvo se chover, absolutamen

te seco e livre da corrosào por varias horas, possibili

tando um periodo de tempo suficiente para a aplicaçào 

do revestimento de protecçào. Distinguem-se quatro 

graus de limpeza das superffcies de aço que se podem 

obter através de jacto de areia: 

Jacto de areia até obter o metal branco: refere-se à 
completa remoçào de todos os produtos de corrosào, de 

todos os restos de tintas velhas e impurezas da superfi

cie metalica. Com este processo, obtém-se urna super

ficie C;inzenta clara, com aspecto uniforme e urna rugo

sidade capaz de garantir a perfeita: aderencia dos estra

tos de pintura que serào aplicados posteriormente. 

Jacto de areia até obter o metal quase branco: refe

re-se à quase total remoçào de todos os produtos de 

corrosào, de todos os restos de tintas velhas e de 

todas as impurezas superficiais. É permitido que sobre 

a superficie possam permanecer pequenos pontos de 

cor ligeiramente diferente. 

Jacto de areia comercial: refere-se a urna boa, mas 

nào perfeita,.operaçào de jacto de areia, que impòe a 

remoçào de toda a ferrugem e de matérias estranhas 

à superficie metalica. A superficie nào sera necessa

riamente uniforme, seja no que se refere a limpeza, 

seja no que se refere ao aspecto. 

Jacto de areia grosseiro: refere-se à operaçào' duran

te a qual sào removidas todas as lascas soltas de ferru

gem, enquanto que a ferrugem aderente e os estratos 

de tintas velhas sào deixados agarrados à superficie 

metalica. 

Os abrasivos que se podem usar nas operaçòes de 

jacto de areia sào à base de areia silicica, microesferas 

e grànulos moidos de ferro fundido ou de aço. As 

areias deverào ser livres de argila e de poeiras. O 

materiai abrasivo devera ser suficientemente duro para 

conseguir limpar e tenaz para resistir às solicitaçòes de 

rotura. A areia silicica sera preferida sempre que nào 

se deva exceder a profundidade a atingir com o jacto 

de areia, ou quando se deseje urna acçào mais delica

da ou graduai. O abrasivo metalico sera usado semen

te no caso em que se devam eliminar t intas velhas 

muito duras, que sào diflceis de remover mediante o 

abrasivo silicico. 

Para as operaçòes com jacto de areia, a pressào do 

ar, o diametro do pulverizador e o tipo de abrasivo serào 

escolhidos em funçào do tipo de superficie e dos 

materiais que se tem que remover. Os procedimentos a 

seguir para os varios graus de jacto de areia sào des

critos nas especificaçòes técnicas anteriormente cita

das que, para todos os efeitos, constituem parte inte

grante do presente Documento. 

Decapagem quimica: a aplicar com produtos deca

pantes levemente agressivos, s6 onde for efectivamen

te necessario. Sera empregue com as cautelas d~vidas, 

porque a rapidez de acçào dos decapantes é directa

mente proporcional à sua agressividade. Serào por isso 

preferidos produtos de acçào lenta (repetindo-se even

tualmente a operaçào), à base de solventes cloretados 

ou à base de solventes mais fracos, à base de agua 

Pré·tratamento ou condicionamento do aço: para 

todos os ferros expostos aos agentes atmosféricos ou 

inseridos em ambientes hUmidos sera necessario efec

tuar um pré-tratamento dos ferros limpos, antes da 

aplicaçào da demào de aparelho. Os pré-tratamentos 

poderào ser dos seguintes dois tipos: 

Pré·tratamento quimico ou fosfataçào a fno: consis

tira em tratar o aço com urna composiçào de agua, acido 

fosforico, agentes molhantes e oleo solvente soluvel em 

agua o produto sera depois dissofvido em agua na por

porçào de 1 :3. Para urna aplicaçào correcta, devera 

obter-se em poucos minutos urna superficie seca, poei

renta e de cor cinzenta clara, que sera o sinal de que o 

acido fosforico reagiu correctamente e que a mistura 

tinha a composiçào exacta. Operando em ambientes 

muito humidos, a superficie sobre a qual se aplica o pré

-tratamento necessitara de tempos mais longos para 

secar e dar lugar à reacçào completa. Antes do pré-tra

tamento sera necessario verificar se a superficie esta 

limpa de ferrugem e perfeitamente limpa. 

Pré·tratamento com wash primer: entende-se por 

wash primer, urna composiçào de protecçào que for

mara sobre a superficie metalica um complexo com

posto de urna pelicula inorganica e/ou organica deri

vante de urna série de reacçòes entre os componentes 

essenciais do wash primer, que sào o acido fosforico, 

pigmentos de cromatos inorgànicos e resina polivinilbu

tiralica. A pelicula inorganica resultara da reacçào entre 

o metal e os componentes soluveis do wash primer, 

devendo depositar-~e em contacto com o metal, 



enquanto que a pellcula orgànica se depositara sobre a 

primeira por evaporaçào do solvente. O sistema devera 

possuir as seguintes propriedades: prevenir ou retardar 

a corrosào do metal; aderir solidamente ao aço permi

tindo a aderencia e a integridade dos sucessivos ciclos 

de tintas anticorrosivas e das demàos de acabamento. 

Sera permitido o uso de wash primer do tipo reactivo e 

do tipo nào reactivo. O primeiro sera à base de pigmen

to terossicromato de zinco. O segundo tipo de pigmen

to sera à base de fosfato de cromo. Serào ainda permi

tidos wash primer com resinas fen61icas e/ou fenoxldi

cas. O tipo de wash primer a usar sera sempre deter

minado pela sua compatibilidade com os ciclos suces

sivos de pintura de protecçào. Como regra geral, sera 

exigida urna preparaçào prévia à base de jacto de areia 

pelo menos do tipo comercial. Para todos os efeitos 

sera necessario que o metal (ainda nào tratado por 

jacto de areia) seja limpo e desengordurado cuidadosa

mente, nào apresente restos de ferrugem, tintas velhas 

agarradas ou outras substàncias estranhas. O wash pri

mer sera aplicado sobre superflcies metalicas por pul

verizaçào ou por pincelagem, preferindo-se a aplicaçào 

por pincelagem em caso de ambientes especialmente 

humidos. Sera aplicado numa sé demào, com urna 

espessura média entre 8 e 12 mlcrones. Tanto a fosfa

taçào a frio corno o wash primer nào sào verdadeiros 

aparelhos, mas pré-tratamentos que deverào ser segui

dos, o mais rapidamente possfvel, de urna aplicaçào da 

pintura anticorrosiva que foi escolhida. 

Meios e técnicas de aplicaçAo dos revestimentos 

de protecçao: a escolha do sistema de aplicaçào des

tina-se a garantir que a operaçào é efectuada correc

tamente e depende da espessura do estrato de pro

tecçào, em funçào do t ipo de intervençào e do manu

facto sobre o qual se deve operar. 

Pincel e broxa: salvo casos especiais, a primeira 

demào devera ser dada a pincel e/ou broxa, para obter 

urna boa penetraçào da pintura por acçào mecànica. 

Os pincéis e broxas deverào ser de 6ptima marca, 

fabricados com pelos vulcanizados ou sintéticos e 

embeberem-se bem de tinta, evitando no entanto que 

esta chegue à base dos pelos. As pinceladas serào 

dadas com o pincel e/ou broxa inclinados a 45 graus 

em relaçào à superficie. As varias camadas de pintura 

serào aplicadas cruzadas, ou seja, cada urna na direc

çào ortogonal à precedente. Sempre que se interrom

pa o traba.lho, os pincéis e broxas deverào ser cuida

dosamente limpos com diluentes adequados. 

Pulverizaçao: a aplicaçào com pulverizadores nào 

sera permitida, corno regra geral, para a primeira 

demào. Para obter urna boa pintura por pulverizaçào, 

sera necessario primeiro regular o ar comprimido e a 

pistola de projecçào, de modo a obter urna correda 

nebulizaçào da tinta. Para o efeito, sera necessario 

escolher a coroa para o ar e a agulheta vaporizadora 

mais convenientes, em funçào do tipo de pintura a pro

jectar. Sera também indispensavel obter a melhor rela

çào entre ar e tinta. 

Em termos operativos, sera necessario que a agulhe

ta da pistola seja conservada constantemente a urna 

distància de cerca de 20 a 25 cm da superficie e que 

com o deslocamento da pistola o jacto permaneça sem

pre perpendicular à superficie a pintar. O equipamento 

consistira numa pistola pulverizadora, tubos flexlveis para 

a conduçào do ar e das tintas, reservat6rio de alimenta

çào do ar comprimido, compressor, redutor de pressào .e 

filtro para manter constante a pressào do ar e retirar-lhe 

~ humidade, as substàncias gordas e outras impurezas. 

Antes da aplicaçào, a tinta deve ser conveniente

mente remexida para obter urna perfeita homogenei

zaçào, 'para evitar que as primeiras demàos sejam ricas 

em vefculo e pobres em pigmento. A diluiçào das tintas 

devera ser feita com solventes prescritos para cada 

pintura, para evitar alteraçòes das suas caracterfsticas 

ffsico-qufmicas. A temperatura ambiente e a da super

ficie a pintar devera encontrar-se dentro dos limites 

prescritos para cada pintura. 

O estado higrométrico do ambiente devera situar-se 

entre 65 e 70% de humidade relativa e nào devera 

ultrapassar os 85%. Caso este limite seja ultrapassa

do, sera necessario adiar a operaçào até se dispor de 

condiçòes ambientais 6ptimas. As superffcies nào 

deverào apresentar nenhuma humidade e a pintura (no 

exterior) devera ser interrompida sempre que chova. ·A 

oportunidade de terminar o mais rapidamente possfvel 

a aplicaçào dos varios estratos de pintura de protecçào 

nào devera impedir que cada demào de pintura atinja 

um grau de dureza e secagem adequado antes de se 

aplicar a demào seguinte. Mesmo com um tempo par

ticularmente favoravel, o periodo de secagem e/oli 

cura nào podera ser inferior aos limites prescritos. 

REVESTIMENTOS DE PROTECçÀO E CICLOS 

DE PINTURA. CARACTERiSTICAS E COMPOSlçÀO 

DOS CICLOS PROTECTORES 

As tintas serào c_onstitufdas por urna parte liquida 

(vefculo) e de urna parte solida (pigmento e cargas) 

segundo as seguintes particularidades. O vefculo sera 

constitufdo por: 

Ligantes: podem ser 61eos, resinas naturais, sintéti

. cas e elast6meros. 

Plastificantes: deverào garantir a elasticidade e fle

xibilidade do filme. 

Solventes e diluentes: destinam-se a solubilizar os 

ligantes, conferindo às tintas as caracterfsticas optimi

iadas de aplicaçào. Consistem em hidrocarbonetos ali

faticos e/ou aromaticos, alcoois, ésteres, acetonas, e 

eventualmente agua. 
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Adjuvantes e auxiliares: transmitem à tinta caracte

rfsticas particulares para optimizar as prestaçòes: 

secantes, suspensivos, agentes que favorecem a 

molhabilidade do suporte, antioxidantes, agentes dila-

. tantes, estabilizadores de resina, etc. 

Por s~a vez, os pigmentos e cargas serào constituf

dos por substancias finamente dispersas no vefculo e 

que se subdividem em substancias: 

Activas: que devem possuir a capacidade de blo

quear o processo corrosivo através de um dos seguin

tes mecanismos: 

• protecçào cat6dica obtida por zinco ou chumbo em 

p6, que sào sacrificados a favor do ferro, conferin

do-lhe urna protecçào de natureza eledroqufmica; 

• acçào passivante exercitada por pigmentos à 

base de fosfatos metalicos que fornecem iòes 

que reagem com o metal, reduzindo a sua ten

dencia à corrosào; 

• acçào oxidante exercitada por pigmentos capa

zes de oxidar iòes ferrosos e férricos dando lugar 

a produtos oxidados em estreito contado com o 

suporte (varios tipos de cromatos, mfnio ou zar

cào de chumbo) 

lnertes: serào caracterizados por urna elevada resis

tencia qufmica e aos agentes atmosféricos, reduzindo 

a permeabilidade intrinseca do veiculo. Os pigmentos 

inertes incluirào 6xidos metalicos (bi6xido de titanio, 

6xido de ferro, 6xido de cromo), sais inorganicos, pig

mentos organicos, negr? de fumo, grafite, etc. 

Cargas: terào a funçào de conferir caré!deristicas 

especiais, tais corno flexibilidade, aderencia, dureza ou 

resistencia à abrasào: As cargas podem consistir em 

silicatos comprimidos (mica, talco,, caolino, asbestina, 

etc.), 6xidos metalicos (alumina e quartzo), carbonatos 

naturais e precipitados, sulfatos (barita, ete.). As carac

teristicas que o ciclo de pintura devera possuir resu

mem-se da seguinte forma: 

• boa aderencia à superficie a proteger; 

• bom poder anticorrosivo; 

• limitada porosidade e reduzida permeabilidade 

ao.s gases e aos lfquidos; 

• resistencia no tempo aos agentes atmosféricos 

e qufmicos. 

Um ciclo de pintura devera ser constituido por: 

• urna ou mais demàos de aparelho com funçào 

de antiferrugem, que deve agarrar solidamente 

nao s6 à superficie a pintar corno às camaè:fas 

sucessivas de cobertura; 

• urna ou mais demàos de cobertura ou acaba

mento com a f1.1nçào de protecçào em relaçào às 

acçòes ex'teriores e às condiçòes de utilizaçào. 

• A primeira camada protectora sera um aparelho 

de ant~ferrugem que devera satisfazer os seguin-

tes réquisitos gerais: aderencia, molhabilidade, 

poder antiferrugem, durabilidade e permitir ser 

coberto com estratos intermédios ou de 

acabamento de diversa natureza. Como 

o aparelho antiferrugem constitui a base sobre 

a qual serào aplicadas as sucessivas camadas de 

tinta, sera necessario tornar urna atençào especial 

na fase de aplicaçào, porque os aparelhos velhos, 

fora do prazo de validade ou nào adequados, s6 

dào resultados insuficientes, mesmo que os 

acabamentos sejam de boa qualidade. 

• A escolha do tipo de aparelho antiferrugem 

devera ter em conta as futuras condiçòes do 

ambiente que envolve o manufado, e em 

particular a sua eventual exposiçào aos agentes 

atmosféricos. Com base no tipo de exposiçào 

aos agentes qufmicos e atmosféricos, sera 

sucessivamente efectuada a escolha das tintas 

de acabamento que deverào ser compatfveis 

com o aparelho aplicado. Sera sempre 

necessario considerar os seguintes fadores: 

tempo de secagem do aparelho e resistencia aos 

agentes exteriores. É também muito importante 

que o aparelho antiferrugem seja escolhido em 

funçào do tipo de limpeza à qual foi submetida 

a superficie, e em cada caso a camada de 

aparelho deve ser aplicada no mesmo dia 

em que for efectuada a preparaçào da superficie. 

SISTEMAS À BASE DE 6LEO DE LINHAçA 

Temperatura de exercicio: nào superiora 90°C; 

Resisténcia à abrasào: baixa, nào aconselhada para 

superficies sujeitas a movimento, salpico ou acçòes de 

contado; 

Tenacidade, flexib1hdade, dureza: inicialmente redu

zidas, aumentam por oxidaçào com o tempo; 

Aderència: aderem de forma duravel ao aço, desa

conselhado para o aço zincado; 

Conservaçào do brilh?: excelente e permanente; 

Compatibilidade com outros ciclos: aplicaveis sobre 

peliculas pré-existentes de natureza alqufdica e a 61eo; 

querendo sobrepor outros ciclos (cloroborracha, alqfdi

cos especiais, etc.) sera necessario testar previamente 

o filme subjacente para verificar se existem incompati

bilidades eventuais; desaconselhados os sistemas vinf

licos, epoxfdicos, poliuretanicos em cima de aparelhos 

e antiferrugem a 61eo; 

Envelhecimento e idoneidade à exposiçào exterior: 

satisfat6ria no tempo; 

Possibilidade de manutençào: os ciclos sào facil

mente refrescaveis com aplicaçao de um ou mais 

estratos de t inta. 



DADOS DE APLICAçAO 

DOS SISTEMAS A OLEO DE LINHAçA 

Preparaçào da superficie: devera ser cuidada corno 

indicado nos paragrafos antecedentes; 

Meios de aplicaçào: pincel, broxa, pulverizador. A pin

celagem é aconselhada para os estratos antiferrugem; 

Tempo de laboraçao: nào exige precauçoes especiais; 

Composiçào do ciclo protector: duas camadas de 

antiferrugem, urna camada de cobertura e urna de 

acabamento; 

Numero de camadas, espessura do filme, secagem: 

sào necessarias quatro demàos, intervaladas de pelo 

menos 24 horas; espessura final entre 120 e 150 mfcro

nes (30. a 35 mfcrones por camada); 

Temperatura e condiçào de aplicaçào: nào se deve

ra operar com temperaturas inferiores a 5° e e sobre 

um fundo hlimido. 

SISTEMAS À BASE DE CLOROBORRACHA 

Temperatura de exercicio: limitada a 50°-60°C; 

Resisténcia à abrasào: o sistema de cloroborracha 

sera aconselhavel em revestimentos sujeitos a salpico 

abrasivo, a serem espezinhados, etc.; 

Tenacidade, flexibil idade, dureza: regulaveis dentro 

de urna gama bastante alargada de produtos possfveis 

em funçào das necessidades de emprego; 

Aderéncia: excelente aderencia ao aço. Desaconse

lhavel sobre aços zincados; 

Conservaçào do brilho: as tintas de cloroborracha 

permitem a obtençào de pelrculas satinadas ou mode

radamente brilhantes. A conservaçào do brilho é boa 

no tempo, e a pelfcula facilita a remoçào de substan

cias estranhas depositadas sobre o filme; 

Res1sténcia quimica e à corrosào: oferece excelen

tes resultados no revestimento protector anticorrosivo, 

mesmo na presença de produtos qufmicos agressivos; 

faci lidade de cobertura com outros ciclos de pintura -

os produtos de cloroborracha sào aplicados em ciclo 

homogéneo; 

Envelhec1mento e idoneidade à exposiçào extenor: 

estes sistemas sào fiaveis para a aplicaçào externa. 

Apresentam boa estabilidade às acçoes dos agentes 

atmosféricos, mesmo na presença de gas ou vapores 

corrosivos. Baixa resistencia aos raios UV; 

Possibilidade de manutençào: os sistemas à base 

de cloroborracha sào facilmente retocaveis quando 

necessitam de manutençào corrente. 

DADOS DE APLICAçAO 

DOS SISTEMAS A CLOROBORRACHA 

Preparaçào da superficie: devera ser cuidada corno 

indicado nos paragrafos precedentes. Sera sempre 

indispensavel urna limpeza cuidada manual e/ou 

mecanica ou um tratamento por jacto de areia de tipo 

comercial; 

Meios de aplicaçào: é recomendada a pincelagem; 

Composiçào do ciclo de protecçào: consiste num 

ciclo aplicativo de quatro demàos; 

Numero de camadas e espessura do filme: para um 

ciclo normai de quatro demàos, intervaladas de pelo 

menos 8 horas urna das outras, a espessura final da pelf

cula devera estar compreendida entre 100 e 130 mfcro

nes, com urna média de 25 a 30 mfcrons por estrato. É 
geralmente aplicada urna primeira camada de antiferru

gem com pigmentos inibidores de corrosào, seguida de 

um estrato intermédio e dois de acabamento; 

Secagem e aplicaçào: a secagem do"filme de cloro

borracha ocorre por evaporaçào do solvente e nào por 

oxidaçào. Podem por isso obter-se estratos de pintura 

secos ao tacto, passada urna hora. É sempre de boa 

norma deixar passar 8 a 10 horas antes de proceder à 
manipulaçào dos elementos pintados. Sera preciso evi

tar a pintura sobre superffcies humidas, em atmosfera 

chuvosa ou com temperaturas inferiores a 5° C. 

SISTEMAS FENÒLICOS 

Temperatura de exercicio: em geral, os sistemas 

~leofen61icos e as dispersoes fen61icas podem ser 

empregues até 120° C, sendo possfvel modifica-los com 

resinas silic6nicas para temperaturas mais elevadas; 

Resistencia à abrasào: depende do tipo de 61eo, 

mas em geral pode considerar-se boa; 

Tenacidade, flexib1lidade, dureza: os valores depen

dem do tipo de tinta oleofen61ica, apesar de serem geral

mente bons. Par~ as dispersoes fen61icas, a flexibilidade 

depende das percentagens de vefculo usadas; 

Dureza: a dureza das tintas e das dispersoes fen61i

cas é geralmente boa e dependente da flexibilidade, ja 

que a urna dureza reduzida corresponde urna menor 

flexibilidade; 

Aderencia: a aderencia ao aço depende do tipo de 

preparaçào da superficie e também do tipo de tinta. 

Pode-se no entanto, definir corno geralmente 6ptima, o 

que é especialmente verdade no caso dos estratos de 

aparelho à base de dispersòes fen61icas que aderem 

bem, mesmo em casos muito diffceis; 

Conservaçào do brilho: nos sistemas oleofen61icos 

é geralmente boa; 

Resisténcia quimica e à corrosào: a resistencia dos 

sistemas oleofen61icos e à base de dispersòes fenoli-
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cas é geralmente 6ptima, tarito numa atmosfera nor

mai corno numa com humidade elevada. A resisténcia 

quimica das tintas oleofen61icas depende da sua com

posiçào e pode defini r-se corno medianamente boa; 

Compatibilidade com outros ciclos: os sistemas 

oleofen61icos podem ser aplicados sobre o wash pri

mer, sistemas alqufdicos, cloroborracha ou a oleo. 

Podem também ser revestidos com sistemas alqufdi

cos, betuminosos, a 61eo, vinnicos, a cloroborracha e 

epoxidicos. As tintas à base de dispersòes fen6licas 

podem ser revestidas na sua maioria com as tintas de 

acabamento disponfveis e podem ser considerados 

corno aparelhos quase universàis; 

Envelhecimento e idoneidade à exposiçào exterior: 

as tintas oleofen61icas apresentam urna resisténcia 

testada e bem garantida ao envelhecimento e à expo

siçào externa, apesar de amarelecerem progressiva

mente com o tempo; 

· Possibilidade de manutençào: os sistemas oleofe

n61icos sào faceis de manter porque sucessivas aplica

çòes de tintas analogas aderem de modo satisfat6rio 

às precedentes, desde que nào estejam oxidadas. 

DADOS DE APLICAçAO 

DOS SISTEMAS FENÒLICOS 

Preparaçào da superficie: obtém-se 6ptimos resul 

tados mesmo com o simples jacto de areia comercial; 

é possfvel obter resultados mesmo sobre superffcies 

enferrujadas usando camadas de tinta de aparelho 

de secagem lenta. A possibilidade de emprego, 

mesmo sobre o aço, com urna preparaçào imperfeita, 

representa urna vantagem para os aparelhos oleofe

n61icos; 

Meios de aplicaçào: por pincelagem ou pulverizaçào; 

Composiçào do ciclo protector: geralmente é composto 

de quatro demàos com a seguinte composiçào: 

• urna camada de aparelho à base de pigmentos 

anticorrosivos (com a composiçàç> variando com 

o tipo de preparaçào do metal ou se é aplicada 

sobre o wash primer); 

• urna segunda camada de aparelho intermédio; 

• urna camada de cobertura ou de acabamento; 

• urna camada final de acabamento; as tintas 

à base de dispersòes fen6licas sào por seu 

lado usadas nos aparelhos de ciclos mistos; 

Nùmero de camadas e espessura do filme: no caso 

dos sistemas oleofen61icos com quatro demàos exige

. se urna espessura tota! de 100 a 150 micrones; 

Tempo secagem: as tintas oleofen61icas secam de 4 

a 24 horas. A secagem ocorre pela volatilizaçào do sol

vente e oxidaçào do estrato obttdo. As tintas à base de 

disP,ersòes fen61icas podem secar mesmo em 5 minutos. 

SISTEMAS EPOXiDICOS 

Tipos de tintas disponfveis: 

Tintas à base de resinas epoxidicas liquidas: siste

mas sem solventes; 

Tintas à base de resinas epoxidicas s61idas: sistema 

epoxfdico com solventes; 

Tintas à base de resinas epoxi-novolacas; 

Tintas à base de resinas epoxidicas s61idas e outras resi· 

nas: sistemas modificados (epoxi-alcatrào, epoxi-vinflico, 

epoxi-fen61ico, epoxi-silic6nico, epoxi-uretanico, etc.); 

Outras tintas: aparelhos universais à base de tintas 

epoxfdicas ricas em zinco . 

CARACTERiSTICAS DOS REVESTIMENTOS 

APLICADOS COM SISTEMAS EPOXiDICOS 

Temperatura de exercicio: os revestimentos epoxfdi

cos comuns podem suportar temperaturas de utiliza

çào que vào de -70°C a +100°C; 
Resistència à abrasào e ao impacto: pela sua dure

za e elasticidade, os sistemas epoxfdicos apresentam 

urna excelente resisténcia à abrasào e ao impacto; 

Tenacidade e flexibilidade: os revestimentos epoxfdicos . 

distinguem-se pela sua elevada tenacidade. Se devida

mente formulados, apresentam urna boa ftexibilidade; 

Dureza: a dureza deve ser considerada geralmente 

bastante elevada; 

Aderència: os revestimentos epoxfdicos apresentam 

urna 6ptima capacidade de aderir aos mais variados 

tipos de suporte; 

Resistència quimica e à corrosào: reduzida resis

téncia à pulverizaçào ou enfarinhamento por efeito dos 

agentes atmosféricos e dos raios solares; 

Conservaçao do brilho: 6ptima em aplicaçòes inte

riores. No exterior, tende a um enfarinhamento super

ficial que faz perder o brilho; 

Compatibilidade com outros ciclos: em cima qe um 

aparelho epoxfdico podem ser aplicados diversos produ

tos, permitindo aproveitar a capacidade excepcional de 

aderéncia de um aparelho epoxfdico, mesmo no caso de 

o ciclo de acabamento ser à base de outras resinas; 

Envelhecimento e idoneidade à exposiçào exterior: 

o envelhecimento dos revestimentos epoxfdicos é 
muito limitado e aceitavel quando exposto às mais 

variadas condiçòes atmosféricas. Apresenta urna baixa 

resisténcia aos raios UV; 

Possibilidade de manutençào: a manutençào dos 

revestimentos epoxfdicos com solventes ou dos modifi

cados com resinas vinflicas é possfvel sem difìculdade. 



DAD05 DE APLICAçAO 

D05 515TEMA5 EPOXiDIC05 

Preparaçào da superficie: sera exigido o uso de 

jacto de areia até ao metal branco ou urna limpeza 

manual que garanta resultados analogos; 

Meios de aplicaçào: por pincelagem ou pulverizaçào; 

Composiçào do ciclo protector: para os sistemas 

sem solvente, serào aplicadas duas demàos de reves

timento. Para os sistemas com solventes, sera aplicada 

urna demào de aparelho, urna eventual camada inter

média e duas demàos de acabamento; 

Ntimeros de camadas e espessura do filme: para os 

sistemas com solvente serào dadas trés ou quatro demàos 

com urna espessura tota! de 120 a 150 mfcrones. Para o 

sistema sem solventes bastarào duas demàos com urna 

espessura total do filme entre 300 e 400 mfcrones; 

Tempo de secagem e temperatura de aplicaçào: o 

endurecimento ocorrera à .temperatura ambiente 

depois de passadas quatro a doze horas para os siste

mas com solvente. Para os sistemas sem solvente sera 

necessario esperar vinte e quatro horas. A dureza con

tinua a aumentar com o tempo e o maximo de resis

tencia qufmica sera obtido depois de urna semana. 

515TEMA5 VINiLIC05 

Temperatura de exercicio: os revestimentos vinflicos 

sào limitados à temperatura de utilizaçào de 65° C. 
Resistencia à abrasào e ao impacto: boa; 

Tenacidade, flexibilidade: 6ptima; 

Dureza: os revestimentos vinnicos apresentam urna 

boa dureza; 

Aderencia: as tintas vinflicas à base de copolfmeros 

nào tém urna boa capacidade de aderéncia. Para supe

rar esta dificuldade serào usados wash primer e tintas 

de aparelho especiais (zincagens a trio, etc.); 

Con5ervaçào do brilho: apesar do brilho das pintu

ras vinilicas ser inferior ao das outras tintas, a sua con

servaçào é excepcional; 

Resistencia quimica e à corrosào: as tintas vinflicas 

nas condiçòes normais de utilizaçào tem urna excelen

fe resisténcia aos acidos inorganicos, organicos e aos 

gases e 6ptima resistencia ·aos alcalis, soluçòes sali

nas, alcoois e agua. Apresentam urna boa resisténcia a 

urna longa exposiçào externa às intempéries e às 

atmosferas muito agressivas; 

Compatibilidàde com outros ciclos: a compatibilida

de dos estratos vinflicos com outros estratos é urna das 

maiores vantagens das tintas vinflicas quando usadas 

corno revestimentos de manutençào. A maior parte das 

tintas intermédias e de acabamento à base vin flica 

aderem na verdade tenazmente às demàos vinflicas 

anteriormente aplicadas. Serào todavia exigidas tintas 

vinflicas com composrçoes bem estudadas, sempre 

que o primeiro estrato seja do tipo wash primer ou no 

caso de aparelhos realizados com resinas nào vinilicas, 

ou seja, com aparelhos fen61icos, alqufdicos, epoxfdi

cos, zincagens a trio ou tintas vinflicas modificadas; 

Envelhecimento e idoneidade à exposiçào exterior: 

os revestimentos vinflicos sào dos melhores revesti

mentos disponfveis no que se refere à resisténcia ao 

envelhecimento, raios ultravioleta e exposiçào exterior 

em geral. Sào os mais indicados para aplicaçòes que 

devam durar longo tempo no exterior, mesmo em con

diçòes agressivas; 

Possibilidade de manutençào: urna das vantagens 

do sistemas vinflico é exactamente a sua facil e segu

ra manutençào. 

DAD05 DE APLICAçAO 

D05 515TEMA5 VINiLIC05 

Preparaçào da superficie: sera exigida urna prepa

raçào particularmente cuidada de tipo manual ou 

mecanico, èom um jacto de areia até ao metal branco, 

quase branco ou mesmo comercial. O jacto de areia 

eliminara urna das desvantagens das tintas vinflicas, 

que se traduz na penetrai;:ào da corrosào debaixo das 

zonas nào pintadas (corrosào subpelicular). Ao mesmo 

tempo aumentara o grau de aderéncia do aparelho 

usado no ciclo vinflico. Nos casos especiais em que se 

esteja na presença de urna humidade elevada e/ou de 

urna atmosfera agressiva, para além da camada de 

aparelho, mesmo a segunda camada deve ser aplicada 

no mesmo dia da preparaçào da superficie, especial

mente se é usado o wash primer; 

Meios de aplicaçào: por pulverizaçào ou pincelagem; 

Composiçào do ciclo protector: o ciclo vinflico pode 

ser formado por: 

• urna camada de aparelho tipo wash primer, 

vinflico ou de outra natureza (zincagem ~ trio, 

fenolico, epoxfdico, etc.); 

• duas ou mais camadas intermédias ou de ligaçào, 

vinflicas ou vinflicas modificadas, aplicadas por 

pulverizaçào; 

• dois ou mais estratos de acabamento aplicados 

por pulverizaçào fina até se obter a espessura 

desejada; 

Ntimeros de camadas, espessura do filme: sào 

geralmente exigidas espessuras do filme depois de 

seco de pelo menos 150 a 200 mfcrones, com méto

dos de aplicaçào por pulverizaçào. A espessura dese

jada é obtida com cerca de cinco a seis demàos de 25 
a 30 mfcrones cada urna. Com a aplicaçào por pince

lagem, o numero· de estratos pode ser reduzido a trés, 

com a mesma espessura; 
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Tempo de secagem e temperatura: nao existem indi

caçòes especiais acerca da temperatura de aplicaç§.o, 

devendo a secagem ocorrer por simples evaporaç§.o do 

solvente. Em condiçòes atmosféricas normais, a camaçla 

de aparelho, se do tipo wash primer, pode ser recoberta 

depois de 45 a 60 minutos. Para outros aparelhos, sera 

exigido um tempo superior de secagem. Eventualmente, 

entre dois estrat9s intermédios de pintura vir:imca, sera 

exigido um tempo de espera de 2 horas. Os acabamen

tos vinmcos resistem à humidade e aos vapores qufmicos 

depois de 1 a 2 horas da aplicaç§.o. Todavia, sera acon

selhavel esperar 24 horas antes da utilizaçào do manu

facto de ferro que tenha sido acabado de revestir. 

SISTEMAS POLIURETÀNICOS 

Tipos de tintas disponfveis: 

Tintas poluretànicas de dois componentes: a base 

podera ser constituida por resinas poliéster, epoxidicas 

de alto peso molecular ou alqufdicas especiais. Sera 

preferfvel usar um agente endurecedor de base alifati

ca ou alifatica-aromatica para garantir urna mel~or 

resisténcia aos raios UV; 

Tintas poliuretànicas monocomp6sitas; 61eos poliure

tànicos, derivados de 61eos vegetais e isocianatos; 

Sistemas modificados: com alcatrào de carvào f6s

sil, resinas fen61icas, resinas vinmcas, acrmcas, nitroce

lul6sicas . . 

CARACTERiST.ICAS 

005 REVESTIMENTOS POLIURETÀNICOS 

Temperatura de exercicio: a resisténcia ao calor é 

limitada a 100°-120°C e a temperaturas superiores a 

100°'C verifica-se ja um nota.ve! amarelecimento dos 

filmes; 

Resisténcia à abrasào: as pelfculas poliuretànicas 

apresentam qualidades excepcionais de resisténcia à 
abrasa.o, associadas a urna elevada resisténcia qufmica; 

Tenacidade, flexibilidade, dureza: estas caracteristi

cas variam numa gama muito larga pela versatilidade 

do sistema; 

Aderéncia: é geralmente 6ptima, com pré-tratamen

tos adequados; 

Conservaçào do brilho: boa e, para as tintas com 

endurecedores alifaticos, é superior à dos outros 

ciclos; 

Resisténcia quimica e à corrosào: o ciclo apreserita 

urna elevada resisténcia aos ataques de sl.ibstàncias 

qufrnicas, solventes, 61eos gordos, alguns produtos ali

mentares, agua salgada, etc.; 

Compatibilidade com outros ciclos: o sistema poliu

retanico constitui um ciclo auto-suficiente, sendo no 

entanto possivel aplicar também alguns aparelhos de 

outra natureza; 

Envelhec1mento e idoneidade à exposiçào exterior: 

apresenta um 6ptimo comportamento face ao enve

lhecimento porque possui urna elevada resisténcia à 
oxidaçào natural e à degradaçào. O filme, apesar de 

perder parte do brilho inicial, manter-se-a inalterado 

nas suas caracteristicas protectoras por muito tempo; 

Possibilidade de manutençào: este ciclo pode apre

sentar problemas de manutençào, quando se desejem 

aplicar as camadas corno retoquf?s, dada a elevada 

dureza da pelfcula e a inércia em relaçào aos solventes. 

DADOS DE APLICAçAO 

DOS SISTEMAS POLÌURETÀNICOS 

Preparaçào da superficie: sera exigida urna superfi

cie tratada por jacto de areia do tipo comercial. Podera 

ser exigido o pré-tratamento com wash primer, seguido 

de urna primeira camada de antiferrugem poliuretanica, 

de camadas intermédias e de acabamento. A prepara

çào com limpeza mecànica ou manual dvera ser espe

cialmente cuidada; 

Meios de aplicaçào: por pulverizaç§.o ou pincelagem; 

Compos1çào do ciclo protector: o sistema é com

posto geralmente de 4 a 5 demàos oportunamente 

intervaladas na aplicaçao de pelo menos 12 a 24 horas 

urna das outras. 

Nurneros de camadas, espessura do filme, seca-

gem: o tratamento incluira as seguintes fases: 

• pré-tratamento com aplicaçào de wash primer, 

• urna camada de aparelho antiferrugem; 

• urna ou duas camadas intermédias; 

• duas camadas de acabamento. 

Estes quatro ou cinco estratos tera.o urna espessura 

tota! de 120 a 150 micrones; 

Secagem e temperatura de aplicaçào: o endureci

mento ocorre em cerca de 24 horas, a 25° C. Para o 

efeito, as varias camadas devem ser sobrepostas de 

forma intervalada e em funçào do tempo do endureci~ 

mento estabelecido pelo fabricante. Deve ser sempre 

evitada a pintura em ambientes com elevada humida

de e sobre suportes humidos: 

Condiçòes de aplicaçào: devem ser evitadas tem

peraturas inferiores a 10° e e valores de humidade 

elevados. 




